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บทคัดยอ
  ในป พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงวิธีการนําสง             
งบการเงินของนติบิคุคลจากเดมิในรปูแบบกระดาษไปสูการนําสงเอกสารอิเลก็ทรอนกิสโดยใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language) ซึ่งเปนระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกสที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยใชเทคโนโลยีของ             
เครอืขายอินเตอรเน็ตในการสือ่สารขอมลูระหวางผูจดัทาํและนําเสนองบการเงินกับผูใชขอมลู โดยท่ีเทคโนโลยี XBRL 
ไมไดเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชหีรอืวิธีปฎบิตัทิางบัญชีแตอยางใด เพียงแตเปล่ียนรูปแบบรายงานทางการเงิน
ใหอยูในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ประโยชนของเทคโนโลยี XBRL ทําใหเกิดการสนับสนุนและส่ือสารขอมูลไปยัง            
ผูใชขอมูลที่เปนผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี ผูบริหารและผูใชงบการเงินกลุมอื่นท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 
และสงผลโดยตรงตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน

คําสําคัญ
  รายงานทางการเงินอิเล็กทรอนิกส    เอกสารสําเร็จรูป    การประยุกตใชเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล

Abstract
  The Department of Business Development, Ministry of Commerce (DBD), has taken steps toward 
in 2015 requiring eXtensible Business Reporting Language (XBRL) format to be used in financial reporting 
e-filings. XBRL was developed for communicate between person charged with the accounting duty and 
financial user. Although XBRL technology will not change the accounting standards or accounting         
practices. It puts reported information into an instant computer - readable format. XBRL supports accountant 
auditor managers and others using financial report for making decisions. It’s also contributed direct            
to the quality of financial report. 

XBRL เทคโนโลยีใหมของรายงานทางการเงิน
XBRL Technology for Financial Report

ดร. อุเทน เลานําทา*
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บทนํา
  การเขาถึงขอมลูสารสนเทศในปจจบุนัทําไดงายข้ึนและเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ปราศจากขอจาํกัด
ดานระยะทาง ระยะเวลา และสถานท่ี  อนัเปนผลจากการสือ่สารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ปีระสทิธิภาพ มคีวามกาวหนา
และพัฒนาการท่ีดีขึ้นอยางเปนลําดับ ซึ่งนับวันการพ่ึงพาขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตจะมีเพ่ิมมากขึ้น  
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) คือ ระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกสที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยใช
เทคโนโลยีของเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือประโยชนในการส่ือสารขอมูลและสนับสนุนใหผูใชขอมูลนําขอมูลมาใชใน
การตัดสินใจ  รูปแบบรายงานทางการเงินน้ีเปนการเพ่ิมคุณคาของรายงานทางการเงิน ซึ่งการทํางานของ XBRL 
เปรียบไดกับการทํางานของเคร่ืองอานบารโคด อันจะทําใหเกิดการทํางานท่ีถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา สามารถลด
ขอจํากัดของการจัดเก็บรวบรวมเนื้อหาจากแหลงท่ีตางกัน กอใหเกิดกระบวนการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอผูใชงบการเงินทุกกลุมจากสารสนเทศท่ีถูกออกแบบโครงสรางไวเปนอยางดี จดัเก็บในสถานท่ีทีเ่หมาะสมดวย
รูปแบบที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน  อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการกํากับดูแลและสงเสริมการ
ปฏบิตังิานตามกฎขอบงัคับของหนวยงานกํากับ   เทคโนโลยี XBRL เปนส่ิงทีม่คีณุคาในลักษณะท่ีเปน “Public Good” 
ที่จะชวยเพ่ิมความโปรงใสและเปนสิ่งที่ชวยควบคุมติดตามสารสนเทศอันเกิดจากกลไกของตลาดทุน (Roohani, 
Xianming, Capozzoli & Lamberton, 2010, 131) เทคโนโลยีนี้ มีบทบาทท่ีสําคัญตอผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี และ       
ผูบริหารท่ีตองการใชขอมูลทางการเงินเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ กรมพัฒนาธุรกิจการคาซึ่งเปนหนวยงานกํากับ
ดูแลการบัญชีและการนําสงงบการเงินตองสนับสนุนและสงเสริมใหมีการเปล่ียนแปลงวิธีการนําสงงบการเงินของ      
ผูประกอบการในรูปแบบใหมนี้ไดทดลองปฎิบัติงานจริงกับ 100 ธุรกิจแรก ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 หลังจากน้ัน
จะกําหนดใชใหครอบคลุมทกุประเภทธุรกิจทัง้ 500,000 ราย ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 
2556) 
  ในปจจบุนัน้ี เทคโนโลยี XBRL มบีทบาทสาํคัญอยางมากตอการนําสงงบการเงินผานชองทางอเิลก็ทรอนกิส 
(e-Filing) ซึง่ถูกใชงานกันอยางกวางขวางในระดับนานาประเทศรวมถึงประเทศไทย  ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ.  2556 
กรมพฒันาธุรกจิการคากําหนดใหมกีารเปลีย่นแปลงวธีิการนําสงงบการเงินของบรษิัทนิตบิคุคลทัง้ระบบทัว่ประเทศ
ใหมทั้งหมด ซึ่งจากเดิมเคยสงดวยรูปแบบเอกสาร (Hardcopy) มาเปนรูปแบบใหมในระบบอิเล็กทรอนิกส                    
ผานเทคโนโลยี XBRL โดยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารหัสรายการทางบัญชีหรืออภิธานศัพท (Taxonomy)   
ใหเปนรูปแบบมาตรฐานอยางเดียวกัน โดยการเช่ือมโยงขอมูลงบการเงินกันท้ังระบบกับหนวยงานอ่ืน ซึ่งจะทําให
รายงานทางการเงินเปนมาตรฐานเดียวกัน  มกีารประมวลผลแบบทนัที (Real Time) ชวยลดการจัดเก็บเอกสารจํานวน
มาก อีกท้ังยังเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการนําสงงบการเงิน  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 
2556) วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเกิดความรวมมอืและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจใหกับผูประกอบการไทย 
เพ่ือสรางความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยางย่ังยืนตอไป  บทความน้ีจึงนําเสนอแนวคิดของเทคโนโลยี XBRL ที่เปนประโยชนตอการนําเสนอรายงาน       
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ทางการเงิน ซึง่ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ ดงัตอไปนี ้ความหมายและองคประกอบของเทคโนโลยี XBRL อภิธานศัพท 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี XBRL การยอมรับเทคโนโลยี แนวโนมการใชเทคโนโลยี XBRL สาํหรับการรายงานทาง           
การเงินของภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย วิธีการนําสงงบการเงินผานเทคโนโลยี XBRL ผลกระทบตอการ
ใช XBRL ประโยชนและขอจํากัดของเทคโนโลยี XBRL ตามลําดับ

ความหมายและองคประกอบของเทคโนโลยี XBRL
  XBRL ยอมาจากคําวา  eXtensible Business Reporting Language  เปนการติดรหัสแถบ (Barcode)    
ของรายการตางๆ ของงบการเงินท่ีนําเสนอ ซึ่งเปนการอางถึงภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก เปนภาษาทางคอมพิวเตอรที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการนําเสนอ   
งบการเงินท่ีเปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบของส่ือที่คอมพิวเตอรสามารถอานได นอกเหนือไปจาก              
รูปแบบ PDF, HTML หรือรูปแบบ Word/Excel ที่คุนเคยกันมาแตอดีต หนวยงานท่ีเก่ียวของกับเร่ืองนี้โดยตรง             
คือ XBRL International เปนองคกรไมหวังผลกําไรที่เกิดจากการรวมตัวขององคกรทั่วโลกกวา 550 แหง (XBRL    
International, 2013) เพ่ือรวมกันสรางและสนับสนุนการใชภาษา XBRL โดยองคกร XBRL International มีหนาท่ี
ควบคุมการใชและการปรับปรุงภาษา XBRL รวมถึงการใหนิยามในอภิธานศัพท (Taxnomy) ที่แตกตางกันไปตาม  
ขอกําหนด มาตรฐาน และการดําเนินงานในแตละประเทศ  
  เทคโนโลยี XBRL กอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอผูใชขอมลู ชวยใหเกิดการประหยัดเวลา และความพยายาม
ทีจ่ะปรบัเปนรปูแบบทีผู่สงขอมลูตองการ และในขณะเดียวกันผูใชขอมูลก็จะสามารถปรับเปลีย่นเปนรปูแบบทีต่วัเอง
ตองการไดเชนกัน ทําใหเกิดความยืดหยุนในการรับ-สงขอมูล เทคโนโลยี XBRL ชวยพัฒนาความสามารถของบริษัท
ในการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน หนวยงานกํากับ นักวิเคราะห และแหลงเงินกู  ในดานของนักลงทุนจะไดประโยชน
จากความเปนมาตรฐานเดียวกันของการเปรียบเทียบสารสนเทศจากกลุมบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  บริษัทสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญของโลก เชื่อวาการนําเสนอรายงานงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL 
นี ้กอใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัดตนทุนและกอใหเกิดความสมํา่เสมอของการรายงานไปยังผูใชขอมลูในแงของการ
รวบรวมขอมูล การส่ือสารขอมูล และการแบงปนขอมูล กอใหเกิดความโปรงใสและเช่ือถือได เพ่ิมประสิทธิภาพ         

ของการนําเสนอขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน
  มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2548, 55) กลาววา เทคโนโลยี XBRL เปนเคร่ืองมือที่พัฒนาข้ึนลาสุด กําลังอยูใน           
ความสนใจของผูทีเ่ก่ียวของอยางมาก เก่ียวของกับทกุภาคสวน ไมวาจะเปน หนวยงานภาครัฐ บรษิทัขนาดเล็ก-ใหญ 
นักวิเคราะห นักลงทุน และท่ีสําคัญไปกวาน้ันกระทบตอนักบัญชีโดยตรง ดังนั้นนักบัญชีที่ตองการจะประสบ            
ความสําเร็จในอนาคต ตองมีความเขาใจเทคโนโลยีนี้เปนอยางดี สามารถท่ีจะออกแบบ ตรวจสอบและใชขอมูล       
จาก XBRL ได ตองศึกษาวา เทคโนโลยี XBRL คืออะไรและจะกระทบการจัดทําและนําเสนองบการเงินอยางไร         
และในขณะเดียวกันจะกระทบองคกรวิชาชีพของตนอยางไรดวย เทคโนโลยี XBRL นั้นไมไดมีประโยชนเฉพาะ            
นักลงทุน หนวยงานกํากับอยางตลาดทุนเทาน้ัน ธุรกิจขนาดเล็กและผูปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก ก็สามารถใช
เทคโนโลยีนีไ้ด เชน การรับ-สงสารสนเทศใหกับธนาคาร โดยพบงานวิจยัของ Philips, Bahmanziari & Robert (2008, 
2) ใหหลักฐานเชิงประจักษวา ธุรกิจธนาคารในประเทศสหรัฐอเมรกิาประสบความสําเร็จอยางมากในการใชเทคโนโลยี 
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XBRL ในการสงผานขอมูลทางการเงินระหวางธนาคารพาณิชยในอเมริกา ซึ่งสถาบันประกันเงินฝาก (FDIC:             
Federal Deposit Insurance Corporation) สามารถเรียกรายงานขอมลูอนัเกิดจากเทคโนโลยี XBRL ตัง้แตไตรมาสแรก
ของป ค.ศ. 2005 หรือในกรณีการสงงบการเงินในประเทศเดนมารก และการย่ืนภาษีในประเทศอังกฤษ เปนตน 
(Dunne, Christinel, Helliar, Lymer & Mousa, 2013, 168) ดังนั้นผูที่เก่ียวของทั้งหลายควรตองวางแผนตั้งรับ         
กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีนี้ 
  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี XBRL  ไมใชการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชแีตอยางใด ดงัน้ันการใช XBRL 
ในการรายงานทางการเงินจงึไมมผีลกระทบตอนโยบายการเปดเผยขอมลูทางการเงินหรือมาตรฐานการบญัชทีีธุ่รกิจ
ปฏิบัติตาม เชน มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) มาตรฐานการบัญชีของไทย (TAS)  นอกจาก
นั้นเทคโนโลยีนี้ยังเปดโอกาสใหปรับแตงรายการที่แตกตางไปจากรูปแบบที่กําหนดไวไดโดยการทําอภิธานศัพท 
(Taxonomy)

อภิธานศัพท (Taxonomy)
  อภิธานศัพท (Taxonomy)  หมายถึง โครงสรางของรูปแบบ คํานิยามของรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนสิ่งแรก
ที่ตองจัดทําและตองพัฒนาใหสอดคลองกันในแตละหนวยงานและในแตละประเทศ ทั้งนี้เพ่ือสรางมาตรฐานและ     
รูปแบบเดียวกัน รูปแบบในปจจุบันท่ีใชเปนหลัก ก็คือ IFRS-GP Taxonomy (IFRS General Purpose Taxonomy) 
ที่ถูกกําหนดโดย องคกร XBRL International (XBRL International, 2013)
  IFRS-GP Taxonomy  เปนระบบการจัดประเภท การนําเสนอขอมูลและความสัมพันธระหวางรายการใน   
งบการเงินโดยผานส่ืออเิล็กทรอนิกส พัฒนาข้ึนจากผูเชีย่วชาญทางดาน มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
(IFRS) และ XBRL International ผู แทนจากสถาบันการเงิน ผู แทนจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ                              
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับการรายงานสารสนเทศทางการเงิน การจัดทําอภิธานศัพท (Taxonomy) 
เปนประโยชนตอหนวยงานธุรกิจตางๆ หรอืหนวยงานสําคัญระดับประเทศตางๆ ทีส่ามารถนําไปปรบัเปลีย่นใหเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของประเทศน้ันๆ ซึ่งในแตละประเทศน้ันไมเหมือนกัน แตมีแนวโนมที่จะกําหนดให
สอดคลองกัน เชน ในกลุมประเทศยุโรป ไดจัดทํา  Taxonomy IFRS Europe แลว หรือแมแตในประเทศไทยเองก็อยู
ระหวางข้ันตอนของการจัดทํา Taxonomy 
  อยางไรก็ตาม IFRS-GP Taxonomy นีไ้มไดบงัคบัใหทกุประเทศตองใช เน่ืองจากวายังตดิขอจาํกัดของความ
ครอบคลมุเนือ้หา IFRS ทีไ่มสมบรูณ เชน ยังไมครอบคลมุถงึการวัดมลูคาหรือการรับรูรายการ และเน้ือหาบางลักษณะ
ยังแตกตางไปจาก IFRS อีกดวย

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี XBRL
  นบัตัง้แตป ค.ศ. 1991 ภาษาทีใ่ชสาํหรบัพฒันาขอมลูขาวสารบนเว็ปไซต/ระบบอนิเตอรเน็ต คอืภาษา HTML 
(Hypertext Markup Language)  แตเน่ืองดวยขอจํากัดบางประการ   จึงทําใหมีการพัฒนาภาษา XML (eXtensible 
Markup Language) ซึ่งจะชวยเสริมการทํางานของ HTML ใหสมบูรณขึ้น โดยท่ีภาษา XML นี้ถูกออกแบบข้ึน          
เพ่ือพฒันาขอมลูขาวสารท่ีมรีปูแบบโครงสรางทีเ่อ้ือตอการแลกเปลีย่นขอมลูบนระบบอนิเตอรเน็ต มคีวามยดืหยุนสงู 
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โดยการแลกเปล่ียนขอมูลนี้จะไมขึ้นกับสภาพแวดลอมของอุปกรณหรือโปรแกรม (Platform)  ไมสามารถแสดงผลได
ในตัวของมันเอง หากตองการแสดงผลท่ีถูกตอง จะตองมีการใชรวมกับภาษาอื่น เชน HTML, JSP, PHP, ASP, VB 
หรือภาษาอื่นๆ ที่สนับสนุน XML จะมีนามสกุลเปน *.XML สามารถสรางข้ึนจากโปรแกรมประเภท Text Editor            
ใดก็ได เชน Notepad, Edit plus, Dream Weaver, Ms word เปนตน ภาษา XML นี้ เปนมาตรฐานท่ีถูกกําหนด      
โดย World Wide Web Consortium (W3C) ในป ค.ศ. 1996 โดยท่ีเอกสาร XML นั้นจะประกอบไปดวย  XML         
Elements คําวา Tag จะใชเรียกแทน Elements นั่นหมายความวา Element จะอยูภายใต Tag ซึ่งการออกแบบ Tag 
จะตองใชเครื่องหมาย “<and>” จะตองมีจุดเริ่มตนของ Tag และจุดปดคําสั่ง Tag ทุกคร้ัง และตองกําหนดช่ือ            
Elements ใหสื่อถึงขอมูลที่อยูใน Tag ดวย จากคุณสมบัติของภาษา XML ที่เปดโอกาสใหใชคําสั่งและรูปแบบที่เปน
อิสระ ภาษาเรียบงาย ใชคําสั่งท่ีสั้นกระชับ และสามารถแกไขดวยโปรแกรมแกไขขอความและสนับสนุนการทํางาน
รวมกับโปรแกรมประยุกต (Applications) ไดหลายชนิด จึงทําใหเกิดการพัฒนาภาษา XBRL  ขึ้นในเวลาตอมา 

 

        ภาพที่ 1:  แสดงวิวัฒนาการของภาษามาตรฐาน
        ท่ีมา: ผูเขียน

  เทคโนโลยี XBRL เกิดจากแนวคิดท่ีวาขอมูลทางบัญชีนาจะถูกบรรจุลงไปใน Tags ในภาษา XML ดังกลาว 
โดยแยกเปน สินทรัพย หน้ีสิน ทุน กําไร ฯลฯ เพ่ือชวยใหผูใชสามารถหาขอมลูไดงายและสามารถนําขอมูลเหลาน้ัน
มาวิเคราะหรวมกับโปรแกรมประยุกตตางๆ เชน MS-Excel/Word นายชาลี ฮอฟแมน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต             
ชาวอเมริกัน ซึ่งเปนผูคิดคนเทคโนโลยีนี้ไดทดลองประยุกตใชแนวคิดของเขาผานโปรแกรมท่ีดีที่สุดในขณะน้ันคือ 
โปรแกรม Lotus 1-2-3 ซึง่เปนโปรแกรมตารางงาน  มลีกัษณะการทํางานคลายกันกับ MS-Excel นายชาลี มคีวามเช่ือ
วานักบัญชีจะถูกลดจํานวนและบทบาทลง หากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เมื่อนักวิชาชีพบัญชีขาดทักษะ 
ความรูเทาทันในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  ทีเ่กิดข้ึน  จงึไดพยายามพัฒนาภาษา XBRL กับเพ่ือนรวมวชิาชพี คอื 
เวนน ฮารดดิง้ ซึง่เปนผูบรหิารของบรษิทั Great Plains Software (ปจจบุนันีก้ลายเปนหนวยงานหน่ึงของไมโครซอฟท) 
พรอมทัง้กรรมการดานเทคโนโลยีของสมาคมผูสอบบญัชีรบัอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมรกิา (AICPA) เพ่ือรวมกัน
กําหนดรหัสแถบบนบัญชีการเงิน 
  ในป ค.ศ. 1999 สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (AICPA) ไดเริ่มตนทดสอบ
เทคโนโลยี XBRL อยางเปนทางการรวมกันกับผูทีเ่ก่ียวของกับรายงานทางการเงิน ซึง่ประกอบดวย บรษิทัไมโครซอฟท 
บริษัทสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญทั้ง 4 แหง (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PWC)โดยใหชื่อวา XFRML 
(XML-Based Financial Reporting  Markup Language) จากน้ันในป ค.ศ. 2000 สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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ของประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึสนใจทีจ่ะพัฒนากันอยางจรงิจงั  โดยไดรบัความรวมมอืจากบรษิทัสอบบญัชีขนาดใหญ 
บริษัทผูผลิตซอฟทแวร องคกรวิชาชีพทางบัญชี และกลุมอุตสาหกรรมประเภทธนาคาร (Roohani, Xianming,         
Capozzoli & Lamberton, 2010, 131) จนกระท่ังไดมาซึ่งเทคโนโลยี XBRL 
  สวนการยอมรับและการเผยแพรของเทคโนโลยี XBRL จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของพบวา จะเร่ิมตน
ในบุคคลเฉพาะกลุมที่ชอบทดลองส่ิงใหม และการทํางานสวนใหญพ่ึงพิงกับระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งกลุมคนเหลาน้ี 
ไดแก อาจารยในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิเคราะหทางการเงินและนิสิตนักศึกษา

การยอมรับเทคโนโลยี XBRL
  ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการรับรู
ขอมูลใหมโดยใหความสนใจกับการรับรูถึงความงายในการใชงานเทคโนโลยี (Perceived Usefulness: PU) และ     
รับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชเทคโนโลยี  (Perceived Ease of User: PEOU) ซึ่งเทคโนโลยี XBRL จะไดรับ     
การยอมรบัจากผูใชหรอืไมนัน้ ก็ขึน้อยูกับเน้ือหาวาผูใชเขาใจถงึประโยชนทีต่นจะไดรบัวามากหรือนอยและอกีประการ
ท่ีสําคัญคือมันงายตอการใชหรือไม ผูที่เปนเจาของแบบจําลองน้ีคือ Davis (1989)
 
 

         ภาพที่ 2:  แสดงแผนภาพทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
         ท่ีมา: Davis, 1989

  อยางไรก็ตาม จําเปนท่ีจะตองพัฒนาอยางมีกลยุทธ กลาวคือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้ือหาควรมี         
ความงายตอการใชงาน และผูใชควรเขาใจในประโยชนที่ตนเองไดรับ (ดนุวศิน เจริญ, 2556, 87) ดังน้ันจึงสรุปไดวา
เทคโนโลยี XBRL หากจะประสบผลสําเร็จตอการใชนั้นจะตองมีคุณลักษณะท่ีผูใชเห็นวางายตอการนําไปใชและ        
มีประโยชนตอผูใชนั่นเอง ซึ่งหนวยงานกํากับเปนผูที่ตองใหความสนใจถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL เพ่ือกอ  
ใหเกิดประโยชนแกกลุมผูใชงบการเงินทุกกลุมตอไป

แนวโนมการใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับการรายงานทางการเงินของภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก
  เทคโนโลยี XBRL ไดกลายมาเปนมาตรฐานใหมสําหรับการรายงานงบการเงินในระดับโลก ไมวาจะเปน  
กลุมประเทศตางๆในยุโรป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุน ฯลฯ ซึ่งเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดข้ึน แตการปรับใช
เทคโนโลย ีXBRL ในกลุมประเทศเหลาน้ี ยังพบปญหาในทางปฏบิตั ิเชน มาตรฐานของขอมลูในแตละประเทศทีแ่ตก
ตางกัน
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  1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   เปนประเทศท่ีคดิคนเทคโนโลยี XBRL เปนประเทศแรก แตการปรับใชเทคโนโลยี XBRL ยังนับวาเปนเร่ือง
ยากในการปรับใชจริงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มากกวากลุมประเทศอื่นๆ เน่ืองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ัน มีตลาดทุนท่ีมีนักลงทุนจํานวนมากราย และมีบริษัทจดทะเบียนประมาณ 17,000 บริษัท  และ
กองทุนอีกประมาณ 8,000 กองทุน หากจะเร่ิมมีการย่ืนงบการเงินโดยใช XBRL จะตองมีความยากและซับซอนกวา 
เน่ืองจากตองทํา XBRL Taxonomy ไมนอยกวา 12,400 Tags พรอมคํานิยาม ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป      
(US. GAAP) และยังตองกําหนดใหเปนไปในทศิทางเดียวกันอกีดวย (Kernan, 2008, 63) อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2009 
เกิดองคกร XBRL. U.S เพ่ือทําหนาท่ีกําหนด Taxonomies ไวเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเรียกวา U.S. Taxonomy 
สวนประเทศอ่ืนท่ีใช IAS/IFRS นั้น องคกร IASC ก็ไดมีการเร่ิมจัดทํา  IFRS Taxonomy ในป ค.ศ. 2009  แลวเชนกัน  
   จากขอมูล ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2013 พบวามีกิจการท่ีนําสงงบการเงินโดยใชเทคโนโลยี XBRL        
ไปแลวมากกวา 9,300 ราย พบวาชวยทําใหลดตนทุนในการบริหารงาน (Brands, 2013, 68) นอกจากน้ัน อุปสรรค
อีกอยางหน่ึงคือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานการบัญชีเปนของตนเอง ในขณะท่ีบริษัทตางๆ นั้นจําเปนตอง
รายงานบัญชีดวยมาตรฐานสากล (IFRS)  แตอยางไรก็ตามการย่ืนงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2011 (Sledgianowski, Fonsfeder & Slavin, 2010, 68)
  2. กลุมประเทศยุโรป
   กลุมประเทศยุโรปเห็นวาการใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS/IFRS พรอมกับการใชเทคโนโลยี 
XBRL นั้นจะชวยพัฒนาตลาดทุนของประเทศใหดีขึ้นได ซึ่งไดรับการสนับสนุนผลการวิจัยของ Bonson (2001, 101) 
ทีร่ะบุวา บรษิทัจดทะเบียนในกลุมประเทศยุโรป Euro Top100 ไดเผยแพรขอมลูทางการบัญชีบนเว็บไซตในรปูเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสแลวต้ังแตป ค.ศ. 2000  สําหรับการใช XBRLในกลุมประเทศยุโรปไดเร่ิมขึ้นเม่ือ 11 ปที่แลว ซึ่งมีหลาย
หนวยงานในกลุมประเทศยุโรปท่ีไดประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL แลว เชน หนวยงานจัดเก็บภาษีของไอรแลนด      
หนวยงานเทศบาลประเทศเยอรมนี  กลุมธุรกิจธนาคารในประเทศสเปน หนวยงานเก่ียวกับประปาในประเทศ
เนเธอรแลนด รวมถึงกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศเดนมารก (Kernan, 2008, 63) กลุมประเทศยุโรปไดรวม
ตัวและรวมกันกําหนด Taxonomy ของกลุม ที่เรียกวา XBRL IFRS Europe สวนในประเทศอังกฤษ ไดวางแผน            
ที่จะบังคับใช XBRL สําหรับการย่ืนแบบเพ่ือเสียภาษีทั้งระบบภายในเดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2010  ประเทศอิตาลี        
เร่ิมมีการย่ืนงบการเงินโดยเทคโนโลยี XBRL โดยสมัครใจกอนในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2006 และตอมาไดบังคับ
ย่ืนรายงานทางการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL แลวเมื่อ 10 ธันวาคม ป ค.ศ. 2008  (Valentinetti & Rea, 2011, 51)
  3. กลุมประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย
   สําหรับในกลุมประเทศในทวีปเอเชียน้ัน จะเร่ิมตนใชเทคโนโลยี XBRL จากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ       
การกํากับตลาดทุนของแตละประเทศ โดยท่ีประเทศจีนไดเร่ิมตนเปนประเทศแรก จากตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮแลว
ตามดวยตลาดหลักทรัพยเซินเจ้ิน  ถัดจากน้ันไดแกประเทศญ่ีปุน ประเทศสิงคโปร และประเทศเกาหลีใต  ตางเร่ิม
กําหนดใหมกีารย่ืนงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL จากหนวยงานกํากับแลว  ซึง่กลุมประเทศเหลาน้ีไดมกีารออกกฎ
เพ่ือบังคับใหเสนองบการเงินดวย XBRL  สําหรับกลุมธุรกิจในประเทศญี่ปุนท่ีเริ่มใชเปนบริษัทแรกๆ ก็คือ บริษัท 
Wacoal และ Fujitsu  ในป ค.ศ. 2004 (Kernan, 2008, 64) กลุมประเทศในเอเชียไมปรากฎวาไดมีความรวมมือกัน
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เพ่ือจดัทํา Taxonomy เหมือนกับกลุมประเทศยุโรป แตจะอยางไรก็ตามไดมกีารจัดทํา Taxonomy ของแตละประเทศ
บางแลว รวมถึงประเทศไทยดวย ตอไปนี้จะกลาวถึงความเคล่ือนไหวเก่ียวกับเทคโนโลยี XBRL ในประเทศสําคัญๆ 
ของทวีปเอเชีย  ดังน้ี
         ประเทศจีน: นับเปนประเทศแรกของเอเชีย ที่ประกาศใชเทคโนโลยี XBRL กับการรายงานทางการเงิน 
อยางเปนทางการเม่ือป ค.ศ. 2004 สําหรับตลาดหลักทรัพย และในอนาคตอันใกล กองทุนรวม  การนําเสนอหุน IPO 
และกลุมที่ไมเปนทางการอ่ืน จะเร่ิมนําไปใชกับการรายงานทางการเงินภายในและบริษัทขนาดเล็ก การประยุกตใช
เทคโนโลยี XBRL ในประเทศจีนน้ันคอนขางไดรับความสนใจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ Kernan (2008) ไดรายงาน
ผลการวิจัยจากบทสัมภาษณของผูบริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮและประธานเจาหนาท่ีบริหารบริษัท 
Global Business Intelligence Consulting ที่เปนบริษัทชั้นนําในดาน Data Warehousing and Data Mining 
Technology ไดแสดงความเหน็วาเทคโนโลยีนีเ้ปนเทคโนโลยีทีท่าํใหคนจนีตองปรบัตวัและตองศกึษากันอยางจรงิจงั 
จัดใหมีการประชุมระดับนานาชาติ โดยเชิญผูที่เก่ียวของกับเร่ืองน้ีทุกภาคสวนของโลก เชน   นายชาลี ฮอฟแมน          
ผูคิดคนเทคโนโลยีนี้ รวมถึงนายลี วัตสันและผูที่มีสวนรวมบุกเบิกทุกคนจากบริษัท Edgar Online Incorporate        
เพ่ือประโยชนของประเทศจนีและประเทศอ่ืนๆ ซึง่หลงัจากการประชุมครัง้นีไ้ดมเีปาหมายเพ่ือพัฒนาการใชเทคโนโลยี 
XBRL ในลักษณะของการรายงานกองทุนรวม การออกจําหนายหุนคร้ังแรก รวมถึงถูกนําไปใชในธุรกิจภายในบริษัท
ขนาดเล็กตางๆ (Kernan, 2008, 65)
   ญ่ีปุน: ในประเทศญีปุ่นมบีรษิทัจดทะเบยีนประมาณ 5,000 ราย และกองทุนอกี 3,000 กวารายท่ีประยุกต
ใชเทคโนโลยี XBRL เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนตางประเทศท่ีจะตองใชขอมูล ในป ค.ศ. 2006  ธนาคาร
แหงประเทศญ่ีปุน ไดใช Voluntary  XBRL  เพ่ือใหบริการขอมูลทางการเงินแกสถาบันการเงิน (Kernan, 2008, 64)
   อินเดีย: สําหรับตลาดหลักทรัพยทั้งสองแหงของประเทศอินเดีย Bombay Stock Exchange และ          
National Stock Exchange ไดเปดโอกาสใหสงงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL โดยสมัครใจแลว และกําลังจะออก
เปนกฎใหถือปฏิบัติในอีกไมนาน ธนาคารกลางของประเทศอินเดีย ไดกําหนดแผนเชิงกลยุทธ และบังคับใหตองใช
อยางเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2010
   สิงคโปร: หนวยงาน The Accounting & Corporate Regulatory Authority of Singapore กําหนดให 
50,000 บรษิทั สามารถย่ืนงบการเงินโดยสมัครใจดวยเทคโนโลยี XBRL ไดแลว แตสาํหรับกลุม ธนาคาร บรษิทัประกันภัย 
และกลุมการเงินตางๆ นั้นไดถูกบังคับโดยหนวยงาน  Monetary Authority of Singapore วาจะตองถือปฏิบัติดวย
เทคโนโลยีนี้ 
          สรุปไดวาปจจุบันน้ีทุกภูมิภาคท่ัวโลก ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL โดยกําหนดใหถือปฏิบัติโดย
สมัครใจกอนแลวถึงมีการบังคับใหย่ืนรายงานทางการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL เพราะเล็งเห็นถึงประโยชนของ
เทคโนโลยี XBRL ตอตลาดทุน  

แนวโนมการใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับการรายงานทางการเงินในประเทศไทย
  สําหรับในประเทศไทยยังถือวาเปนเร่ืองใหมที่ตองใหความสนใจ หลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงาน   
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สอบบัญชี ตางก็พยายามท่ีจะใหความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี XBRL เกิดข้ึนในประเทศไทย เชนเดียวกับ
ระดับนานาประเทศท่ีไดประยุกตใชเทคโนโลยีใชอยางจริงจังไปกอนหนาน้ีแลว
  1. โครงการนํารอง XBRL Pilot Project
   โครงการนํารอง (XBRL Pilot Project) เปนโครงการแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ดําเนินการโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางเดือน กุมภาพันธ 2549 - กันยายน 2550 โดยชวงแรกไดตั้งกลุมทาํงาน
เพ่ือศึกษาและประเมินผลการใชเทคโนโลยี XBRL ในประเทศไทย ตอมาไดจัดทําราง Taxonomy ชุดแรกสําหรับ
ประเทศไทยโดยความชวยเหลือจากองคกร XBRL International  หลังจากน้ันในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 ไดจัดหา
และคัดเลือกผูใหบริการระบบ XBRL กอนที่จะอบรมและใหความรูในการจัดทํางบการเงินดวย XBRL ใหกับบริษัท  
ในโครงการนํารอง โดยไดจัดทําขอมูลยอนหลังเปนเวลา 3 ป ซึ่งโปรแกรมท่ีใชในการจัดทํา คือ โปรแกรม FSCOMP 
ที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือรองรับเทคโนโลยี XBRL  โดยการนําขอมูลงบการเงินเขาสูระบบ
นั้น ทําได 2 วิธี คือ การแปลงไฟลจากไฟล MS-Excel หรืออาจจะปอนขอมูลตัวเลขซ้ําอีกคร้ังในหนาจอหลักโดยตรง
  2. ผลสรุปจากโครงการ XBRL Pilot Project
   บทสรุปจากการทดลองใชเทคโนโลยี XBRL จากบทความ เร่ือง การใช XBRL ในการรายงานทางการเงิน 
โดยผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ (2556) สรุปไดเปน 4 ประเด็น ดังน้ี
   2.1 การประเมินผลดาน Taxonomy  พบวา สามารถนําไปประยุกตใชงานตอได แตตองเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงรายการบัญชีบางสวนเน่ืองจากเปน Taxonomy ที่ตองประยุกตใชกับบริษัทเปนจํานวนมาก
           2.2 การประเมินผลดาน Business Model   พบวา เกิดจากปญหาหลักท่ีบริษัทจดทะเบียนมีภาระงาน   
ทีม่ากขึน้ในการจดัทาํและนําเสนอขอมลูดวยเทคโนโลยี XBRLทีน่อกเหนือไปจากการสงงบการเงนิดวยรูปแบบ Excel  
ตามหลักเกณฑเดิม พบปญหาความไมสอดคลองกันของตัวเลขท่ีเกิดจากรูปแบบ Excel และ XBRL และปญหาจาก
ความลาชาในการย่ืนงบการเงิน
   2.3 การประเมินผลดาน Process/System  ผลพบวา บริษัทจดทะเบียนสวนใหญเลือกใชวิธีการแปลง
ไฟลจาก MS-Excel แทนท่ีจะปอนขอมูลซํ้าลงบนหนาจอหลักในโปรแกรม FSCOMP ที่ไดพัฒนาข้ึน แตทั้งน้ี
ตลาดหลักทรัพยก็ไมสามารถพิสูจนไดวากิจการสวนใหญเลือกใชวิธีใด บริษัทนํารองตองการใหหนาจอหลักน้ันงาย
ตอการใชงานมากข้ึนและตองการอบรมความรูเพ่ิมเติมในสวนน้ี
   2.4 การประเมินผล XBRL Data   หลังจากปญหากอนหนา Taxonomy และ Business Model  ไดรับ
การแกไขแลว นักวิเคราะหและผูใชงบการเงินจะได XBRL Data ที่มีคุณภาพ และสามารถเขาถึงขอมูลงบการเงินได
รวดเร็วข้ึน ไมสงผลกระทบตอปญหาของ XBRL แตอยางใด
   จะเห็นไดวาในประเทศไทยกําลงัอยูในชวงของการพัฒนา โดยตลาดหลักทรัพยจะทําการขยายการ  นาํรอง 
XBRL ไปใชกับบริษัทจดทะเบียนอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายในกลุมของ SET100 กอน และไดจัดเตรียมเว็บไซต 
www.xbrl.set.or.th เปนชองทางสําหรับขอมูลขาวสารตางๆ แกผูใช เพ่ือรองรับเทคโนโลยี XBRL ซึ่งสอดคลอง          
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่มีนโยบายท่ีจะรับงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานเทคโนโลยี 
XBRL แทนการรับในรปูเอกสาร เพ่ือสนบัสนนุใหเกิดบรกิารรับงบการเงินรูปแบบใหมผานทางอิเล็กทรอนิกสครอบคลมุ
ทุกประเภทธุรกิจกวา 500,000 ราย ภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) เพ่ืออํานวย
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ความสะดวกใหกับผูประกอบการในการนําสงงบการเงิน รวมทั้งเพ่ิมความรวดเร็วในการประมวลผลและสนับสนุน
ขอมลูทางการเงินท่ีภาคธุรกิจนาํสงกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหมคีวามถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานรายงานทางการ
เงินของประเทศไทยในอนาคตอันใกล  กรมพัฒนาธุรกิจการคาวางแผนนําเทคโนโลยี XBRL มาใชเพ่ือลดความซํา้ซอน
ตลอดจนภาระในการจัดทํา และนําสงงบการเงินของภาคธุรกิจ โดยสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล                    
งบการเงินและขอมูลธุรกิจระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนๆ ในประเทศไทยดวย อีกท้ังยังเปน
ศูนยกลางในการรับงบการเงินในฐานะท่ีเปนหนวยงานภาครัฐที่บริหารจัดการคลังขอมูลผูประกอบการท้ังประเทศ   
ซึง่ถือเปนการยกระดับมาตรฐานของการกาํกับดแูลจากภาครฐัใหทดัเทียมระดบัสากล และเปนการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน
  พอสรุปไดวา สําหรับเทคโนโลยี XBRL ในประเทศไทยนั้นยังถือวาอยูในขั้นเร่ิมตนพัฒนาซึ่งขณะท่ีผูเขียน    
ไดเขียนบทความน้ี  กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดพยายามกําหนดนโยบายสําคัญเก่ียวกับการรับงบการเงินผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-filing) อยูระหวางการศึกษา การสรางระบบเพ่ือใหบริการงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(เทคโนโลยี XBRL)  โดยวาจางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด ใชเวลา 2 เดือน ซึ่งครบกําหนด
ตามสัญญาเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ในขณะเดียวกันก็ไดดําเนินการประชุมรวมระหวางผูแทนหนวยงาน
ตางๆ กับผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือกาํหนดแนวทางการจัดทาํตนแบบคูรหสัรายงานทางการบัญชี (Taxonomy) 
และบริษัทอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลและสัมภาษณบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับการรับ-       
สงงบการเงิน รวมท้ังเร่ิมมีการทดลองปฏิบัติจริง (Pilot Implementation) ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 และ         
ขยายความครอบคลุมไปยังประเภทธุรกิจภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

วิธีการนําสงงบการเงินผานเทคโนโลยี XBRL
  ในการนําสงงบการเงินผูประกอบการตองลงทะเบียนเพ่ือเปนสมาชิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากอน             
เพ่ือเปนการแสดงตนและเจาหนาท่ีจะเปนผูอนุมัติ  จากน้ันใหยืนยันการเขาใชงานในระบบ กรอกขอมูลทั่วไปและ
เลือกชองทางนําสงงบการเงินและขอมูลที่เก่ียวของ ระบบตรวจสอบขอมูล กรรมการอนุมัติงบการเงินผานระบบ     
พรอมจัดเก็บขอมูลในระบบ e-Filing จากน้ันระบบจะใหใบรับอิเล็กทรอนิกส
  แนวทางในการนําสงงบการเงิน  4 รูปแบบ ประกอบดวย
  1. นําสงผานเว็บไซตออนไลน (e-Form)
  2. ดาวนโหลด XBRL ในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือกรอกขอมูลแลว Upload เขาเว็บไซต
  3. สงขอมูล XBRL จากโปรแกรมบัญชีแลว Upload เขาเว็บไซต
  4. สงขอมูล XBRL จากโปรแกรมบัญชีผานการเช่ือมโยงแบบเว็บเซอรวิส

ผลกระทบตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
  คณุลักษณะของขอมลูในงบการเงินตองมลีกัษณะของความสม่ําเสมอ เปรียบเทียบกันได เช่ือถอืได  เก่ียวของ
กันและมีประโยชนตอการตัดสินใจ (SFAC No.2) ซึ่งเทคโนโลยี XBRL สามารถตอบสนองลักษณะเชิงคุณภาพของ
ขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ดังตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 
แสดงคุณลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงินอันเกิดจากเทคโนโลยี XBRL

ท่ีมา: ผูเขียน
 
ผลกระทบตอนักวิชาชีพบัญชี  
  ผลกระทบของเทคโนโลยี XBRL ในวิชาชีพบัญชีนั้น ที่เห็นชัดเจนท่ีสุดก็คือการย่ืนงบการเงินตอหนวยงาน
กํากับ ซึ่งจะตองกระทบตอการจัดทําบัญชีและการเปดเผยงบการเงิน ผลกระทบตอการย่ืนงบการเงินดวยเทคโนโลยี 
XBRL เพ่ือวัตถุประสงคของการเสียภาษีอากร ไมวาจะเปนบริษทัมหาชนหรือบริษัทเอกชน ซึ่งมีหลายๆ ประเทศท่ีได
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นําเทคโนโลยีนี้มาปรับใชเพ่ือประโยชนดานการจัดเก็บภาษี เชน ประเทศญ่ีปุน เยอรมัน จีน และเนเธอรแลนด       
(Monterio, 2011, 56) ซึ่งทําใหนักบัญชีตองตื่นตัว ศึกษา ทําความเขาใจ เพราะกระทบตอการทํางานของนักบัญชี
โดยตรง หนวยงานท่ีเก่ียวของตองวางแผนประชาสัมพันธ ไปยังผูปฎิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอม กอนที่จะมีการ
บังคับใชตามเวลาท่ีกําหนด

ผลกระทบตอวงการการศึกษา
  สาํหรับผลกระทบดานการศึกษาน้ัน ในการกําหนดหลักสูตรทางการศึกษาคงจะตองมกีารบรรจเุน้ือหาเหลาน้ี
สอดแทรกไปในรายวิชาตางๆ เชน วิชาท่ีเก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีหรือวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมีความรูและความเขาใจ            
ในเทคโนโลยีที่กระทบโดยตรง (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, 2554) ในหัวขอตอไปน้ีจะไดกลาวถึงประโยชน ขอจํากัด      
และความทาทายของการทําวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยี XBRL

ประโยชนของเทคโนโลยี XBRL
  การยอมรับถึงประโยชนของเทคโนโลยี XBRL  จากการศึกษาน้ันมีหลักฐานเชิงประจักษสนบัสนนุอยางมาก 
สิง่ทีเ่ห็นไดชดัเจนมากทีส่ดุ คอื การต่ืนตวัท่ีจะนาํเทคโนโลยีนีม้าใชกับการรายงานทางการเงนิในหลายๆ ประเทศ รวม
ถึงประเทศไทยดวย บางประเทศถอืเปนขอบงัคบัใหตองปฏบิตัติาม แตบางประเทศกเ็ริม่ตนจากโดยสมคัรใจกอน โดย
ประโยชนที่เกิดจากเทคโนโลยี XBRL พอจะสรุปได ดังน้ี
  1. ประโยชนในดานคุณภาพของรายงานทางการเงินและการสื่อสารขอมูล  ทําใหเขาถึงขอมูลได
งาย รวดเร็ว และทันตอเวลา สามารถท่ีจะเปรียบเทียบขอมูลไดงาย คํานวณไดถูกตองและเช่ือถือได  งายตอการใช 
Cohen, Schiavina & Servais (2005, 378) กลาววา เทคโนโลยี XBRL ไดมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ประมวลผลขอมูลจากการประมวลผลเชิงกลุม (Batch-Oriented) มาเปนการประมวลผลแบบทันที (Real-Time 
Oriented) ลดขอจาํกัดทางดานภาษาท่ีใชในการรายงาน   เกิดความสมํา่เสมอของคาํศัพทเฉพาะ  แปลงขอมลูไดหลาย
รูปแบบ เชน HTML (Sledgianowski, Fonsfeder & Slavin, 2010, 69) หรือ ผานโปรแกรม SEC’s EDGAR เกิด   
ความแมนยําในการวิเคราะหขอมลูทีถู่กตองมากย่ิงข้ึน สามารถวิเคราะหรายงานทางการเงินของบรษิทัตางๆ ไดพรอม
กัน ไมตองมกีารบันทึกขอมลูซํา้ ลดโอกาสปอนขอมลูผดิพลาด ตอบสนองการทาํงานรวมกันกับโปรแกรมการวางแผน
ทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) เน่ืองจาก ERP เปนระบบปดและข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิต 
บางองคกรก็ใชผสมระบบ ERP  เทคโนโลยี XBRL ไมไดมีประโยชนเฉพาะการสนับสนุนขอมูลเพ่ือการตัดสินใจแก    
ผูบริหารภายในกิจการเทาน้ัน แตจะตอบสนองตอขอมูลสารสนเทศไปยังผูมีสวนไดเสียอ่ืนดวย  เทคโนโลยี XBRL 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารขอมูลและการแบงปนขอมูลระหวางผูจัดทําไปยังผูใชประโยชนจากงบการเงิน 
(Marshall, Mortenson, Bourne & Price, 2010, 27) การจัดทํารายงานเพียงชุดเดียวชวยลดตนทุนการจัดทําและ
การส่ือสารท่ีผดิพลาดจากหนวยงานกํากับทีแ่ตกตางกัน ยกตัวอยางเชน การนําสงงบการเงินใหกับกรมสรรพากรหรือ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ประโยชนอกีทางหน่ึงคอื การใชเทคโนโลยี XBRL ใชรหสัทีส่อดคลองกบั XML ดงันัน้จงึทาํให
การแลกเปล่ียนขอมูลสะดวกข้ึน (มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 2548 ; ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ, 2556) 
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  2. ประโยชนตอตลาดทุนและการกํากับดแูล  XBRL  มสีวนสงเสริมใหเกิดความโปรงใสของการเปดเผย
ขอมลูและเปนสิง่ท่ีชวยควบคุมตดิตามสารสนเทศอันเกิดจากกลไกของตลาดทุน (Roohani, Xianming, Capozzoli & 
Lamberton, 2010, 131) และเทคโนโลยีนี้ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจลงทุนของ       
นักลงทุน ในลักษณะของการวิเคราะหขอมูลท่ีงายข้ึน (Efendi, Park & Smith, 2014) การใชเทคโนโลยี XBRL             
ในองคกรไมถือเปนเร่ืองยากเหมือนในอดีต เพราะปจจุบันผูผลิตซอฟตแวรตางพยายามท่ีจะรวมเอาภาษา XBRL      
ไวในโปรแกรมวิเคราะหทางการเงินหรือโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไวแลว และท่ีสําคัญผูผลิตซอฟตแวรเหลาน้ี
ตางก็เปนสมาชิกขององคกร XBRL International 
  3. ประโยชนตอนักวิชาชีพบัญชี   เทคโนโลยี XBRL ชวยสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีอยางตอเน่ืองของ
ผูสอบบัญชี อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกแกนักวิชาชีพบัญชีในการย่ืนงบการเงินตอหนวยงานกํากับที่เก่ียวของ        
เปนประโยชนตอนกัเทคโนโลยีวิชาชพีท่ีจะมกีารปรบัใชกับการทาํงานท่ีเก่ียวของ สามารถเชือ่มตอกบับคุคลภายนอก
องคกร ในลกัษณะของการแลกเปลีย่นขอมลูทางอเิลก็ทรอนกิส (EDI: Electronic Data Interchange) หรอืชวยใหการ
ทํางานรวมกันกับตัวแทน คูคาตางๆ ไดดีย่ิงขึ้น
  จากประโยชนทีก่ลาวถึง คงปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยี XBRL มคีวามสําคัญตอนวัตกรรมการรายงานทางการ
เงินและมีประโยชนตอผูใช แตจะอยางไรก็ตามเทคโนโลยีก็ยังคงพัฒนาตอไปจากขอจํากัดท่ียังมีปรากฎใหเห็นอยู  

ขอจํากัดของเทคโนโลยี XBRL
  มีงานวิจัยเชิงประจักษจํานวนมากท่ีกลาวถึงประโยชนของเทคโนโลยี XBRL แตในขณะเดียวกันก็ปรากฎ
งานวิจัยจํานวนหน่ึงท่ีโตแยงถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL เชน จากการศึกษาของ Enofe & Amaria (2011, 
78) กลาววา XBRL ไมไดเพ่ิมประสิทธิภาพของการรายงานทางการเงินเลยแมแตนอย  ไมสามารถทําใหเกิดความ
สอดคลองกันของงบการเงินและไมสามารถท่ีจะชวยลดส่ิงทุจรติใดๆ อันเกิดจากระบบการควบคุมภายใน  ความผิด
พลาดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการเรียกใชเทคโนโลยี XBRL มี 4 รูปแบบ คือ 1) ความเขากันไดกับการจัดเก็บ (Mapping 
Errors)  2) ปญหาเก่ียวกับการขยายขอบเขตงานจากปกติ (Extension Errors)  3) ปญหาควบคุมการแสดงผลขอความ 
(Tagging Errors) และ 4) ปญหาการสรางและการทดสอบ (Creating and Validating) ซึ่งปญหาเหลาน้ีเปนปญหา
ทางดานเทคนิคท่ียังพบอยูจากการทดลองใช ในขณะท่ี  Brands (2013, 57) ไดพบปญหาและขอจํากัดของการใช
อยูทีก่ารกําหนดคํานิยามใน Taxonomy ทียั่งไมไดเปนตวัแทนท่ีดขีองภาษาท่ีใชแทนศัพทตามหลกัการบัญชทีีร่บัรอง
ทั่วไปไดดีนัก นอกจากน้ันยังพบงานวิจัยท่ีระบุถึงปญหาดานความรูที่จํากัดของผูใช โดยเฉพาะผูสอบบัญชี                      
ซึ่งงานวิจัยของ Stephen ไดระบุถึงผลการวิจัยของสมาคมนักตรวจสอบบัญชีภายใน (IIA: The Institute of Internal 
Auditors)  พบวารอยละ 51 ของผูตรวจสอบบัญชไีมมีความรูที่ดีพอเก่ียวกับเทคโนโลยี XBRL อีกท้ังยังไมเขาใจถึง
กระบวนการในการประมวลผลโดยใช XBRL อีกดวย (Stephen, 2008 cited in Bizarro & Garcia, 2010, 63)

สรุป
  เทคโนโลยี XBRL เปนนวัตกรรมใหมของการรายงานทางการเงิน เปนระบบภาษาอิเล็กทรอนิกสทีพั่ฒนาข้ึน
เพ่ือรองรับการสื่อสารขอมูลระหวางผูนําเสนอและกลุมผูใชขอมูล เปนการติดรหัสแถบของรายการบัญชีตางๆ               
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ของงบการเงินท่ีนําเสนอโดยอางถึงมาตรฐานของรายงานทางการเงินผานระบบอินเตอรเน็ต เปนภาษาท่ีออกแบบ
เปนพิเศษสําหรับการนําเสนองบการเงินทั้งในเชิงเปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคโนโลยีนี้กําลังไดรับความสนใจ          
และนํามาประยุกตใชในตลาดทนุของประเทศตางๆ ทัว่โลก เพ่ือสรางความเปนมาตรฐานเดียวกันของการเปรียบเทียบ
สารสนเทศจากผูจัดทําและผูนําเสนอรายงานทางการเงิน ดวยสาเหตุที่เทคโนโลยี XBRL นั้นมีประโยชนอยางมาก   
ดังน้ันประเทศตางๆ ที่มีการใชเทคโนโลยี XBRL จึงเร่ิมใหมีการใชเทคโนโลยีนี้ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน      
ในลกัษณะของความสมคัรใจ กอนทีจ่ะมกีารบังคบัใชกันอยางจรงิจงั สาํหรับในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยไดมีการสนับสนุนและสงเสริมอยางเปนรูปธรรมใหนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงวิธีการนําสงงบการเงิน
จากรปูแบบกระดาษมาเปนรปูแบบอเิล็กทรอนิกสผานเทคโนโลยีนี ้เพ่ือสรางความโปรงใสและชวยเพ่ิมประสทิธิภาพ
คุณภาพของขอมูลทางการบัญชี เกิดรูปแบบใหมของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่เปนมาตรฐาน เปนประโยชน      
กับทกุภาคสวน โดยเร่ิมบงัคบัใชในป พ.ศ. 2558 และหากมีการบังคับใชเทคโนโลยี XBRL ในการสงรายงานทางการเงิน
แลวจะมีผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของนักวิชาชพีบัญชีและวงการการศึกษาท่ีจะตองปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ทั้งในดานของวิธีการนําสงรายงานทางการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําและนําเสนองบการเงิน               
กับกลุมของผูใชขอมูลจากรายงานทางการเงิน ถึงแมเทคโนโลยี XBRLจะมีประโยชนหลากหลายแตก็พบขอจํากัด           
บางประการและขอจํากัดเหลาน้ันตองถูกพัฒนาและศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมชองทาง เชื่อมขาวสารรายงานทาง  
การเงินตอไป
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