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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาของผู้ทําบัญชีในกรุงเทพมหานครในการย่ืนงบการเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การศึกษาครั้งน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก        

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 394 ราย และนํามาประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งแบ่งปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชี

การต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ด้านการรับข่าวสารในการให้มีการย่ืนงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ด้านวิธีการย่ืนงบการเงินด้านรูปแบบงบการเงินบนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ด้านเคร่ืองมือที่ใช้ในการย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดา้นอื่นๆ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ทําบัญชีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 35 ปีข้ึนไป สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า มีประสบการณ์ในงานด้านการทําบัญชีมากกว่า10 ปี โดยมีฐานะของผู้ทําบัญชีเป็น

พนักงานบัญชีในองค์กร และผู้ทําบัญชีโดยส่วนมากเห็นว่าปัจจุบันจําเป็นท่ีจะต้องมีการให้บริการย่ืนงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ทําบัญชีท่ีแสดงความคิดเห็นว่าไม่จําเป็นส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าระบบยังไม่มีความเสถียรในการใช้

งานโดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้ DBD e-Filing คือการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและ

ประโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน  

เม่ือแยกตามปัญหาในแต่ละด้านพบว่า ผู้ทําบัญชีมีปัญหาโดยรวมท้ัง 6 ด้าน ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหา    

ในระดับมาก เก่ียวกับความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการนําส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา             

ไม่สามารถขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ อันดับสามการออกแบบระบบ เช่น ออกแบบมายังไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถให้

ข้อมูลได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ประโยชน์ และสุดท้ายไม่ทราบช่องทางในการแก้ไขงบการเงินที่ย่ืนหากเกิดข้อผิดพลาด ท้ังนี้

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชีต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 ด้าน จําแนกตามการเข้าอบรมเกี่ยวกับ

การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผู้ทําบัญชีท่ีไม่เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมี

ปัญหามากกว่าผู้ทําบัญชีท่ีเคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ด้าน 

 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

The purpose of this independent research is to study and investigate the problems of female accounting 

auditors in Bangkok in submitting financial statements through the electronic system of the Department of Business 

Development. For this study, the data were collected from 394 questionnaires and analyzed by using descriptive 

statistics. The problems and obstacles of the female auditors to the electronic submission of financial statements are 

divided into six aspects which are receiving information on the submission of financial statements electronically, 

requesting a User ID and Password, executing methods of filing a financial statement, filling electronic forms of 

financial statements, using tools to file financial statements electronically and others. 

According to the study, it has been found that most of the respondents are over 35 years of age with at 

least bachelor degree and experienced in accounting for more than 10 years as bookkeepers or accountants in the 

organization. Most bookkeepers agree that nowadays it is necessary to provide electronic financial reporting services. 

However, some accountants disagree and argue that the system is not stable enough to use. The factors that affect 

the agreement and decision to use DBD e-Filing are the perception of simplicity of using system and the benefits 

gained from using the system. 

Nevertheless, according to problems in each area, it is to say that the accountant has problems in all six 

aspects at a moderate level.  But most problem is actually found in the uncertainty of the Internet system for 

electronic submission of financial statements. Secondly, there is a difficulty in inquiring consultancy services from the 

officers or representatives.  Thirdly, system designs incomplete or not able to provide information promptly.  And 

finally, if errors occur, there are no ways to amend the financial statements filed.  

However, the problems and obstacles of the female accountants for submitting the electronic financial 

statements in all six categories, which are divided according to the training program on the submission of electronic 

financial statements, are found that the accountants who have never attended the training on submitting financial 

statements electronically will have more problems than the accountants who have been in training programs of 

different aspects of electronic financial statement submission. 

บทนํา 

เน่ืองจากนิติบุคคลมีการขยายตัวที่เพิ่มมากข้ึน และมีแนวโน้มในการจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ี 

ในปี 2556 เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้เร่ิมนวัตกรรมการให้บริการรับงบการเงิน

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า “DBD e-Filing” ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) มาสนับสนุนการให้บริการในการรับงบการเงินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อทดแทนการรับ     
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งบการเงินรูปแบบเดิม เพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยหวังจะช่วยให้ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยประหยัดระยะเวลา และทรัพยากร

กระดาษ รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559ก: ออนไลน์)   

ซ่ึงการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีผู้ทําบัญชีต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินการในการจัดส่งงบการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ดังน้ันหากผู้ทําบัญชีมีปัญหาและอุปสรรคต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะส่งผลต่อการกรอกงบการเงิน

ท่ีผิดพลาดจนทําให้ผู้ใช้งบการเงินไม่สามารถนําข้อมูลรายงานทางการเงินมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

และแม่นยํา อันจะก่อให้เกิดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ โดยผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาผู้ทําบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางทางการค้า และเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย  

โดยมีการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลใหม่ในปี 2558 มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืน และมีนิติบุคคลท่ีดําเนินกิจการอยู่

จํานวนมากที่สุดในประเทศไทย (กรมพัฒนาธุรกจิการค้า, 2558ก: ออนไลน์) 

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีและผู้ทําบัญชี (พระราชบัญญัติการบัญชี, 2543) 

1.1 ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี  คือ ประเภทของธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีจัดให้มีการทําบัญชีตามกฎหมาย ประกอบด้วย 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร สถานท่ีประกอบธุรกิจเป็นประจํา และบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่

มิได้จดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในประเทศ โดยผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี ดังกล่าวข้างต้นจะดําเนินการโดย “ผู้ท่ีกระทํา       

การแทน” นิติบุคคลหรือธุรกิจ 

1.2 ผู้ทําบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการทําบัญชีของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี ไม่ว่าจะกระทําในฐานะเป็น

ลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือไม่ก็ตาม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการนําส่งงบการเงินของนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558ข: ออนไลน์) 

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนแล้วมีหน้าท่ีต้องนําส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจําทุกปี ไม่ว่าจะ

ดําเนินกิจการหรือไม่ ซ่ึงตามกฎหมายได้กําหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย (ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม

กฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน

จํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการรับงบการเงินรอบปีบัญชี 2557 โดยนิติบุคคลสามารถนาส่งงบการเงินได ้

3 ช่องทาง (งบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ต้องนําส่งภายในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558) ดังน้ี  

1. นําส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

2. ส่งทางไปรษณยีไ์ปยังกองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ส่งทางอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filling) ซึ่งเปิดใช้บริการเป็นปีแรก 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559ก: ออนไลน์) 

 การนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกว่า “DBD e-Filing” หมายถึง การให้บริการการรับและจัดเก็บ

ไฟล์เอกสารงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีXBRL 

 นิติบุคคลท่ีต้องนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศ

ไทยกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 

ข้ันตอนการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย การลงทะเบียนใช้งานระบบ การนําส่งงบการเงิน 

การนําส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น และการตรวจสอบสถานะการนําส่งงบการเงิน 

4. เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) (อุเทนลํา เนาทา, 2557)  

เทคโนโลยี XBRL เป็นระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน

การส่ือสารข้อมูลระหว่างผู้จัดทํา และนําเสนองบการเงินกับผู้ใช้ข้อมูล โดยไม่ได้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือวิธี

ปฏิบัติทางบัญชี เพียงแต่เปล่ียนรูปแบบรายงานทางการเงิน ให้อยู่ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยประโยชน์ของเทคโนโลยี 

XBRL ทําให้เกิดการสนับสนุนและสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงิน

กลุม่อื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

5. แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model:TAM) 

เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Davis, Bagozzi&Warshaw (1989 อ้างใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556) ซึ่งพัฒนามาจาก

แนวคิดของ The Theory of  Reasoned Action (TRA) โดย TAM จะเน้นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ          

การยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมของผู้ใช้ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ โดยปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี มีท้ังส้ิน 4 ปัจจัยได้แก่ ตัวแปรภายนอก การรับรู้ความง่ายใน    

การใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ และทัศนคติ ซ่ึงในท้ายท่ีสุดความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะ

ส่งอทิธิพลต่อการต้ังใจใช้ และใช้งานจริงของเทคโนโลย ี

6. ปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ (Laudon & Laudon, 1998: 401-403) 

ระบบสารสนเทศซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่คาดไว้ หรือ ไม่สามารถทํางานได้ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งปัญหา

เหล่านี้มีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ ไดแ้ก่ การออกแบบระบบ ข้อมูล ค่าใช้จ่าย และการดําเนินการ  

7. แนวคิดด้านคุณภาพของการให้บริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

ส่ิงสําคัญส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง

โดยเสนอคุณภาพในการให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ นักการตลาดได้ทําการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ต่อไปนี้         

ในการพิจารณาถึงคุณภาพของการบริการ ได้แก่ การเข้าถึงลูกค้า การติดต่อสื่อสาร ความสามารถ บุคลากรหรืออุปกรณ์

ท่ีให้บริการ ความมีนํ้าใจ(มนุษยสัมพันธ์) ความน่าเช่ือถือขององค์กรและบุคลากร ความไว้วางใจ การตอบสนองลูกค้า 

ความปลอดภัย การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก รวมถงึการเข้าใจและรู้จักลูกค้า  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ

คํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ ดับเบิลยูจี โคชแรน ที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อย

ละ 5 (W.G. Cochran, 1967 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  

จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทําบัญชีในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผู้ทําบัญชีอิสระหรือทําบัญชีให้แก่นิติบุคคลต่างๆ จํานวน 394 

ราย โดยผู้ศึกษาได้แบ่งส่วนประกอบของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชีการต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  

การรับข่าวสารในการให้มีการย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รูปแบบของงบการเงินใน

การนําส่งการนําส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นและการส่งงบการเงินฉบับใหม่ในรอบบัญชีเดียวกัน ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

ซ่ึงจะเป็นคําถามปลายเปิด  

ท้ังนี้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

ผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ทําบัญชีท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.00 และเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า มีประสบการณ์ในงานด้าน

การทําบัญชีส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี โดยมีฐานะของผู้ทําบัญชีเป็นพนักงานบัญชีในองค์กร มีตําแหน่งงานปัจจุบันเป็น

พนักงานบัญชี และส่วนใหญ่มีประเภทของกิจการที่ทํางานอยู่เป็นบริษัทจํากัด  

ผู้ทําบัญชีส่วนมากทราบและเห็นด้วยท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกเลิกการรับงบการเงินรูปแบบเอกสาร  

และกําหนดให้นิติบุคคลย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความเข้าใจในการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งผู้ทําบัญชีส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรมเก่ียวกับการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ทําบัญชีท่ีแสดง

ความคิดเห็นว่าไม่จําเป็น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าระบบยังไม่มีความเสถียรในการใช้งาน โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับ

หรือการตัดสินใจท่ีจะใช้ DBD e-Filing คือการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน 

เม่ือเรียงลําดับร้อยละปัญหาของผู้ทําบัญชีในกรุงเทพมหานครในการยื่นงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทุกด้านจากมากไปหาน้อย สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงปัญหาระดับมากของปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชีต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

                จากมากไปหาน้อย 

ลําดับที่ ปัญหาและอุปสรรค

1 ความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการนําส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2 ไม่สามารถขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้

3 การออกแบบระบบ เช่น ออกแบบมายังไม่สมบูรณ ์หรือไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทันเวลาที่ต้องการใชป้ระโยชน์

4 ไม่ทราบช่องทางในการแก้ไขงบการเงินที่ยื่น หากเกิดข้อผิดพลาด

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ทําบัญชีมีปัญหาระดับมาก เก่ียวกับความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการนําส่ง 

งบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาไม่สามารถขอคําปรกึษาจากเจ้าหน้าที่ได้ อันดับสามการออกแบบระบบ เช่น 

ออกแบบมายังไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทันเวลาท่ีต้องการใช้ประโยชน์ และสุดท้ายไม่ทราบช่องทาง           

ในการแก้ไขงบการเงินที่ย่ืน หากเกิดข้อผิดพลาด   

ท้ังนี้จากการ Crosstab ปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชีต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 6 ด้าน 

จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การทําบัญชี ฐานะของผู้ทําบัญช ีและตามการเข้าอบรมเก่ียวกับการส่งงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างในปัญหาท่ีพบ ยกเว้น การ Crosstab ปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชี            

ต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จําแนกตามการเข้าอบรมเก่ียวกับการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 

ผู้ทําบัญชีที่ไม่เคยเข้าอบรมเก่ียวกับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีปัญหามากกว่าผู้ทําบัญชีที่เคยเข้าอบรม

เก่ียวกับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ด้าน  

นอกจากน้ีผู้ทําบัญชีส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการนําส่ง           

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ เสนอให้พัฒนาระบบให้ดีขึ้น มีความเสถียรและใช้งานได้ เสนอให้มีช่องทางในการติดต่อ

เจ้าหน้าที่ ในการให้คําปรึกษาท่ีสะดวกและรวดเร็ว  และเสนอให้เตรียมความพร้อมแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย         

จัดการอบรมพร้อมทําคู่มือ 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผู้ทําบัญชีมีปัญหาด้านอ่ืนๆ (คุณภาพของการให้บริการ) ในเร่ืองของการไม่สามารถขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่

ได้ ผู้ทําบัญชีมีปัญหาในระดับมาก และในส่วนของข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้ทําบัญชีส่วนใหญ่ เสนอให้เพิ่มช่องทาง              

ในการติดต่อเจ้าหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาท่ีสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วนิสรา สุวรรณมงคล 

(2546)  ท่ีได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู้เสียภาษีต่อการเลือกยื่นแบบและชําระผ่านอินเทอร์เนตในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ผู้เสียภาษีท้ังท่ีเคยและไม่เคยย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เนตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กรมสรรพากร          

ควรปรับปรุงบริการเรื่องการเพิ่มประชาสัมพันธ์ด้านปัญหาเกี่ยวกับวิธีการละเงื่อนไขในการย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

ในส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ทําบัญชีส่วนมากเห็นว่าปัจจุบันจําเป็นที่จะต้องมีการให้บริการ

ย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้ DBD e-Filing คือการรับรู้ถึง
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ความง่ายในการใช้งาน และประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน สําหรับผู้ทําบัญชีท่ีแสดงความคิดเห็นว่าไม่จําเป็น ส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่าระบบยังไม่มีความเสถียรในการใช้งาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วนิสรา สุวรรณมงคล (2546) ท่ีได้ศึกษา

เร่ืองทัศนคติของผู้เสียภาษีต่อการเลือกย่ืนแบบและชําระผ่านอินเทอร์เนตในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า  

ด้านพฤติกรรมในการเลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้เสียภาษีอากรส่วนใหญ่ เห็นว่าปัจจุบันจําเป็นต้อง                 

มีการให้บริการย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมีความสะดวกกว่าการย่ืนท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา สําหรับ       

ผู้เสียภาษีท่ีมีความเห็นว่าจะไม่ใช้บริการครัง้ถัดไปเน่ืองจากไม่ม่ันใจในระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  

2. ผู้ทําบัญชีส่วนมากเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้ DBD e-Filing คือการรับรู ้    

ถึงความง่ายในการใช้งาน และประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้งาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมกมล ชาติชํานิ (2546)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองตัวกําหนดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตในท้องท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าตัวกําหนดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการใน

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่และให้ความสําคัญระดับแรก คือ การได้รับสิทธิ

พิเศษในการย่ืนแบบ และการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทธิพร อยู่สบาย (2555)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคลในเขตอําเภอเมืองลําปางต่อการย่ืนแบบเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

พบว่าผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ไม่ประสงค์จะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะรู้สึกยุ่งยากซับซ้อน สําหรับผู้ท่ีย่ืนแบบและ

ชําระภาษีทางอินเทอร์เน็ต เห็นว่าการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคลและชําระภาษีทางอินเทอร์เน็ต มีความสะดวกและ     

ความรวดเร็ว  

3. ผู้ทําบัญชีมีปัญหาด้านรูปแบบงบการเงินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาน้อย

ท่ีสุด คือไม่ทราบว่ารูปแบบการยื่นงบการเงินบนอิเล็กทรอนิกส์มี 2 รูปแบบคือ e-Form และ XBRL in Excel สอดคล้องกับ

แนวคิดเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ว่า เทคโนโลยี XBRL ไม่ได้เปล่ียนแปลงมาตรฐาน   

การบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพยีงแต่เปลี่ยนรูปแบบรายงานทางการเงิน ให้อยูใ่นรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

4. ผู้ทําบัญชีเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้ DBD e-Filing คือการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใช้งานและประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี ว่าปัจจัยหลักท่ีส่งผล

โดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ถึง

ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าการจัดการอบรมสัมมนาและเข้าร่วมการอบรม จะส่งผลให้ผู้ทําบัญชีเกิด

ความเข้าใจและเรียนรู ้จนนําไปสู่การยอมรับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ในที่สุด  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ควรศึกษาถึงสาเหตุหรือปัญหาของการท่ี ผู้ ทํ าบัญชีไม่ทราบเร่ืองท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกเลิก                 

การรับงบการเงินรูปแบบเอกสารและกําหนดให้นิติบุคคลย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้  

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทําบัญชีในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการอบรมเก่ียวกับการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
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อีกท้ังควรพัฒนาระบบการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเสถียร ใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทางใน      

การติดต่อเจ้าหน้าที่ให้สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือลดปัญหาการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น 

1.2 ผู้ทําบัญชี 

ควรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท่ีจะได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจถึงการใช้

งาน รวมถึงประโยชน์ของระบบมากข้ึน นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ในการดําเนินการในการจัดส่งงบการเงินให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน และทําให้เกดิการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอ่ืนที่

เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอีกด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึงปัญหาของผู้ทําบัญชีในกรุงเทพมหานครในการย่ืนงบการเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต ถึงการศึกษาปัญหาในการย่ืนงบ

การเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากผู้ทําบัญชีในจังหวัดอื่น หรือขยายกลุ่มผู้ทําบัญชีออกไป

ในระดับภูมิภาค เพื่อจะได้นําข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้จากผู้ทําบัญชีในกลุ่มอ่ืนมารวมกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้  

ใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของการย่ืนงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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