
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 71

การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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บทคัดยอ
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่สาํรวจระดบัความพงึพอใจของการนาํสงงบการเงินทางอเิล็กทรอนกิส 

DBD e-Filing โดยความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัย                            

ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก 685 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเกี่ยวกับความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา                                     

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของการนําสงงบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจอยูในระดับมาก (x̅ = 3.58) สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

พบวา การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสมีความซับซอนมากกวาระบบเดิม และจากผลการการวิจัย                     

ดังกลาวทําใหไดแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน                  

ใหระบบใชงานงาย สามารถย่ืนขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย                     

การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาท่ีของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหา                          

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกสยังคงมีความจําเปน

คําสําคัญ
 ความพึงพอใจ   โดยสมัครใจ   การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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Abstract
 The purpose of this research were explore user’s satisfaction level on voluntary Department 
of Business Development electronic filing (DBD e-Filing) of listed companies in the Stock Exchange 
of Thailand (SET) who voluntary DBD e-Filing. This research was conducted by using questionnaire 
to collect data from 685 Thai-listed firms. The data was analyzed by using statistics: frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The results indicate that the voluntary DBD e-Filing of 
listed companies in the Stock Exchange of Thailand was high  (x̅ =3.58). In addition, users felt that 
application submit and approval system on internet was so complicated and took much time that 
the tradition system. The suggestions are: the Department of Business Development should make 
the system easier so that user can file themselves with little or no difficulty, and to secure user’s 

information, seminar and to provide staff to answer the inquiries are necessary.

Keywords
 Satisfaction,   Voluntary,   DBD e-Filing

บทนํา
 เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในโลกปจจุบัน หนวยงานรัฐบาล             

ในหลายประเทศไดพัฒนาความสามารถในการใหบริการแกประชาชนโดยใชประโยชนของเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสหรือท่ีเรียกวา e-Government ประเทศไทยไดนําเอาเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด                       

แกประชาชนผู รับบริการที่รวดเร็วขึ้น ยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นในภาพรวมของ                                     

การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแนวโนมในปจจุบันพบวาพฤติกรรมของคนในประเทศไทยมีการใชและ                       

พึ่งพาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ (Rattanaphan, 2016, 146)

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา (The Department of Business Development) กระทรวงพาณิชยเปน     

หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเร่ิมทําหนาที่                 

ตั้งแตสนับสนุนการจัดต้ังธุรกิจไปจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ และไดนําเอาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมาสนับสนุน                

การใหบริการอิเล็กทรอนิกสแกภาคประชาชนในหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การใหบริการรับรองสําเนา

เอกสารสําคัญนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) การใหบริการสําหรับผูทําบัญชีในระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Account) รวมถึงการใหบริการที่กําลังอยูในความสนใจลาสุดคือ การรับ-สงงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 10 กําหนดใหนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย                       

ของไทยใหยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่งบการเงินไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญและนิติบุคคล               

ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงกิจการรวมคามีหนาท่ียื่น                  

งบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวยเชนกัน โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี                            
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16 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเริ่มนํานวัตกรรมการใหบริการรับ-สงงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing มาสนับสนุนการรับงบการเงินจากนิติบุคคลเปนคร้ังแรกในประเทศไทย                 

ซึง่กอนหนาน้ันงบการเงินแบบเดิมจะถกูนําสงในรปูแบบกระดาษ ซึง่ทําใหกรมพฒันาธรุกิจการคาตองรับภาระ

ในการจัดเก็บเอกสารเปนจํานวนมากดวยระบบภาพและทําการบันทึกขอมูลใหมโดยเจาหนาที่ของ                                

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งใชเวลาไมตํ่ากวา 5-6 เดือน อีกทั้งยังเกิดความไมทันสมัยของขอมูลในงบการเงิน

ในการนําเอาขอมูลเหลานี้ไปใชเพื่อการตัดสินใจ (Department of Business Development, 2015b)                             

ดังน้ันเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ทันตอเวลาในแงของการรวบรวมขอมูล การส่ือสารขอมูล                                    

การแบงปนขอมูลความโปรงใสและเชื่อถือได การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing                                         

จงึเขามาชวยในการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและนําเสนอขอมูล ทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพ  (Laonamtha, 2016, 18) สาํหรบัประเทศไทยนับเปนประเทศท่ี 22 ของโลกและเปนประเทศท่ี 2 

ในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)                     

ซึง่เปนภาษาคอมพวิเตอรทีใ่ชในการแลกเปลีย่นขอมูลรายงานทางธรุกิจในการนาํสงงบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส  

DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)

 ในบริบทของประเทศทีก่าํลังพัฒนาอยางประเทศไทยถอืวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจในการนาํเอาเทคโนโลยี 

XBRL มาชวยในการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินของนิติบุคคล ถือเปนการจัดเก็บและเผยแพร

ขอมลูทางการบญัชทีีพ่รอมสาํหรบันาํไปใชในการกาํหนดนโยบายภาครฐั ตลอดจนเปนประโยชนตอผูใชขอมลู

ทุกกลุมท่ีตองใชขอมูล งบการเงินท่ีนําสงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดง                     

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ันในการนําสงสงงบการเงิน               

ยังตองสงเอกสารที่เกี่ยวของกับ แบบนําสงงบการเงิน (สบช.3) รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําเนาบัญชี

รายชื่อผูถือหุน สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปที่ไดรับอนุมัติงบการเงินแลวและรายงานประจําป  

(Department of Business Development, 2015b) ทั้งนี้แตกตางกันตามประเภทธุรกิจที่ไดจดทะเบียน                     

จัดต้ังกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดังน้ันเพื่อเปนการสนับสนุนการนําสงงบการเงินของผู ประกอบการ                            

กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดร วมมือกับพันธมิตร 9 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย                                

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ                 

และสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั (คปภ.)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สาํนักงานพัฒนา                      

ธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส (องคการมหาชน) สภาวชิาชพีบญัชีในประเทศไทย และบรษัิท บชิเินส ออนไลน จาํกดั 

(มหาชน) ในการปรับใชและใหบริการนวัตกรรมรับสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing                                      

โดยมีเปาหมายและการทํางานรวมกัน 3 ดานหลัก คือ ดานการเชื่อมโยงขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน                 

ดานการจัดทํารายการรหัสทางบัญชี (Taxonomy) และดานความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

ที่เก่ียวของกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส (Sangkomkamhang, 2015, 30) หากระบบ                     

การนําสงงบการเงนิทางอิเล็กทรอนกิสสาํเรจ็ตามเปาหมายทีต่ัง้ไวจะทาํใหประสทิธิภาพของตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทยปรับจากระดับตํ่า (Aiemsaart& Wanrapee, 2013, 349) ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได
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 ถึงแมวาการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จะชวยแกไขปญหาการนําสง                             

งบการเงินดวยรูปแบบกระดาษแบบเดิม แตการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใหบริการ                               

รับ-สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสก็อาจไมงายนัก เพราะเปนส่ิงใหมที่ผูที่เก่ียวของกับเรื่องนี้ตองศึกษา                             

ปรับตัวและเตรียมความพรอมในทุกดานเพื่อรองรับนวัตกรรมน้ี ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา                                     

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบวาตั้งแตวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2558 มีนิติบุคคลสนใจสมัครลงทะเบียนแลว

จํานวน 11,567 ราย แตแสดงตนตอเจาหนาที่จํานวน 6,038 ราย โดยนิติบุคคลเหลานั้นไดนําสงงบการเงิน

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing เพียง 2,002 ราย ซึ่งหากเทียบกับนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีตองยื่น                                 

งบการเงินในรอบปนี้ประมาณ 613,509 ราย คิดเปนเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น (Chatbut, 2016) การบังคับ                

ใชกับทุกนิติบุคคลพรอมกันทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2560 อาจจะทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปรับใช

ระบบการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทอนิกส DBD e-Filing ขึ้นได จากการศึกษาของผูวิจัยพบวางานวิจัย                    

ในอดีตจํานวนมากไดระบุถึงปจจัยท่ีทําใหรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมประสบความสําเร็จ คือ ความพรอม                       

ดานโครงสรางทางเทคโนโลยี การใหความรูที่ถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ การขาดความชวยเหลือ                 

จากเจาหนาทีภ่าครัฐในการตอบปญหาท่ีเกีย่วของกับระบบบริการจากรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส (Chatbut, 2016, 

105-107; Chearuprom & Khongsawatkiat, 2013, 298; Kojittawanij & Phadoongsitthi, 2010, 35-36; 

Polwattanakul & Runglertkrengkrai, 2007, 2-3) 

 การศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยเหตุผล

สําคัญคือ กลุมตัวอยางน้ีถูกกําหนดใหเปนกลุมอาสาสมัครเปาหมายในโครงการนํารองสําหรับย่ืนงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing กอนจะมีการบังคับใชทั้งหมดกับนิติบุคคลผูที่มีหนาท่ีนําสงงบการเงิน 

โครงการนํารองนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับพันธมิตรตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนมา 

โดยมีเปาหมายในกลุมของ SET100 กอนจะขยายไปยังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เหลือ                              

ดงันัน้กลุมตวัอยางน้ีสวนหนึง่จะเปนกลุมบริษทัทีเ่คยมปีระสบการณในการนาํสงงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส

มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง งานวิจัย เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะทําใหทราบถึง

แนวทางในการปรับปรุงแกไขและพฒันาระบบ วธิกีารหรอืรปูแบบการนาํสงงบการเงนิทางระบบอเิลก็ทรอนกิส 

DBD e-Filing ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รองรับการนําสงงบการเงินท้ังหมดในอนาคต อีกท้ังยังสามารถ                           

นาํผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางสาํหรบัแนะนาํใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยงานภาครัฐอ่ืน

ที่เก่ียวของไดทราบถึงระดับความพึงพอใจ รวมถึงปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการสํารวจ

การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จากผูใชระบบ

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                              

ตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
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ทบทวนวรรณกรรม
 Department of Business Development – Electronic Filing (DBD e-Filing) หมายถงึ การประยกุต

ใชเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล (XBRL Technology) สําหรับการรับ-สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                                   

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีเปนไปตามหลักความท่ัวถึง  เทาเทียม ทันทีทันใด โปรงใสและเปนธรรมาภิบาล

ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยท่ีเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)                                      

เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลรายงานทางธุรกิจ นิยมใชกับรายงาน

ทางการเงินผานการติดรหัสแถบ (Barcode) ของรหัสรายการทางบัญชีที่สื่อคอมพิวเตอรสามารถอานได                   

ซึ่งตองตรงกับอภิธานศัพท (Taxonomy) ที่ถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกันแตแตกตางกันไปตาม                     

ประเภทธุรกิจ และทําใหรายงานทางการเงินที่นําเสนอมีลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลที่ครบถวน                               

(Laonamtha, 2016, 9)

 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558 และประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการย่ืนงบการเงิน รอบปบัญชี พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 (Department of Business Development, 2016) ไดกําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการนําสงงบการเงินไววา ใหผู มีหนาที่จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                   

ซึ่งประกอบไปดวยหางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศแตประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคาและ

หอการคาจะตองปดบญัชีและยืน่งบการเงนิตอกรมพฒันาธรุกิจการคาโดยใหจดัทาํบัญชีใหตรงตอความเปนจริง

และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อยางถูกตองและการยื่นงบการเงินและรายงาน                             

การสอบบัญชีทางอิเล็กทรอนิกสตามแบบนําสงงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ซึ่งในการยื่นงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing นั้น ใหดําเนินการจดทะเบียนและขอมีรหัสผูใชงานและรหัสผานแทน                                  

การลงลายมือช่ือในงบการเงิน รายงานประจําป งบแสดงฐานะการเงินบัญชีกําไรขาดทุน สําเนารายงาน                  

การประชุมผูถอืหุน แบบ ส.บช.3 ซึง่ในประกาศดงักลาวยงัระบุอกีวาในกรณีทีผู่มหีนาทีจ่ดัทําบัญชียงัไมพรอม

ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ใหยื่นดวยตนเองหรือนําสงทางไปรษณียภายในระยะเวลา                  

ที่กําหนดและย่ืนงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกสอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะ

ตามกฎหมาย จึงจะถือไดวาปฏิบัติไดถูกตองตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจทั้งสองฉบับ

 ขั้นตอนสําคัญของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี                                    

(Department of Business Development, 2016)

 1. ขั้นตอนท่ี 1 การขอรหัสผูใชงานและรหัสผาน ผูมีหนาท่ีนําสงงบการเงินท่ีประสงคจะนําสง                    

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ดวยเทคโนโลยี XBRL จะตองกรอกแบบคําขอและลงทะเบียน

ผานเว็บไซต http://www.dbd.go.th ตอเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพื่อขออนุมัติรหัสผูใชงานและ

รหัสผานในการเขาใชงานระบบคร้ังแรก  แบบคําขอนี้จะตองลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล 

แบบคําขอนี้ทําไดสองวิธีคือ ดาวนโหลดแบบคําขอจากหนาเว็บไซตและกรอกขอมูลเองกอนยื่นตอเจาหนาที่

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือกรอกขอมูลผานหนาเว็ปไซตเลยก็ได
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 2. ขั้นตอนที่ 2 การนําสงงบการเงินพรอมบัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับรูปแบบงบการเงินที่สามารถ

นําสงงบการเงินได ประกอบไปดวย 4 รูปแบบ ดังนี้

  2.1 รปูแบบ e-Form ผูใชสามารถบนัทึกขอมูลไดโดยตรงผานหนาเวป็ไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา พรอมแนบไฟล (PDF: Portable Document Format) ตามที่ถูกกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลรหัสรายการบัญชี (Taxonomy) กอนอนุมัติการนําสง                  

งบการเงิน 

  2.2 รูปแบบ XBRL in Excel เปนรูปแบบที่ผู ใชจะตองดาวนโหลดตนแบบงบการเงิน                              

(Excel Template) จากหนาเวบ็ไซตของกรมพัฒนาธรุกจิการคาและเลอืกตนแบบงบการเงินตามประเภทธรุกจิ

เพื่อบันทึกขอมูลงบการเงินนําสงพรอมแนบไฟล PDF ผานระบบ DBD e-Filing 

  2.3 รูปแบบ XBRL สําหรับผูใชที่มีซอฟตแวรระบบบัญชีมาตรฐานและไดมีระบบที่รองรับ 

XBRL ที่รองรับ Taxonomy Template จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

  2.4  รูปแบบ XBRL Web Service ใชในกรณีที่ซอฟตแวรนั้นๆ รองรับการนําสงงบการเงิน                    

ตามโครงสรางที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดกําหนดไว

   สําหรับงบการเงินที่นําสงในรอบปบัญชี พ.ศ.2558 นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด              

ใหนําสงไดเพียง 2 รูปแบบเทานั้น คือ รูปแบบ e-Form และ XBRL in Excel ซึง่ในแตละรปูแบบน้ันประกอบ

ไปดวย 3 ขัน้ตอนยอยคอื การเตรียมขอมลู การนาํสงขอมลูและการตรวจสอบผล สวนบญัชรีายชือ่ผูถอืหุนนัน้                

จะเปนขัน้ตอนทีท่าํหลงัจากกรอกขอมลูงบการเงนิในระบบอิเลก็ทรอนกิสเรยีบรอยแลว บญัชีรายชือ่ผูถอืหุนจะ                  

กรอกขอมลูผาน Web Form บนหนาเวบ็ไซตของกรมพฒันาธุรกจิการคา โดยระบบจะทาํการตรวจสอบความถกูตอง

ของผลรวมจํานวนหุนและจํานวนผูถือหุนในรูปแบบ PDF  ใหโดยอัตโนมัติ

 3. ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบสถานะการนําสง  มีการรองรับการตรวจสอบดูประวัติการนําสง                   

ยอนหลังไดสําหรับงบการเงินท่ีนําสงผานทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ทั้งสองรูปแบบและบัญชีรายชื่อ                 

ผูถือหุน ในข้ันตอนน้ียังสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา                             

ไดอีกดวยวางบการเงินที่นําสงไดรับการอนุมตัิหรือไม

วิธีการวิจัย
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research Methodology) ประชากรและ                      

กลุมตัวอยาง  โดยประชากร คอื บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จากฐานขอมูลรายช่ือ

บริษัทจดทะเบียนจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  http://www.set.or.th                               

จํานวนทั้งหมด 685 บริษัท ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Stock Exchange of Thailand, 

2015) ซึ่งเปนชวงเวลากอนกฎหมายมีผลบังคับใช โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนท่ีสมบูรณและ                                                    

ใชในการประมวลผล จากบริษัทจํานวน 114 บริษัท ซึ่งจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนจากการศึกษา                       

ในชวงเวลาดังกลาว ในจํานวนทั้งหมดนี้มีเพียง 52 บริษัทเทานั้น ที่ไดนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                 
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DBD e-Filing โดยสมัครใจ

 เครื่องมือวิจัย การศึกษานี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา โดยเก็บขอมูลจาก                              

บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย แบงแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คอื 1) สอบถามเกีย่วกบั
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไปของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
2) สอบถามถึงระดับความพึงพอใจตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing แบบสอบถาม
เปนมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ และสวนที่ 3) เปนการแสดง                      
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                      
DBD e-Filing เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา                     

จากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว

 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนสําหรับการ
วัดคาระดับคะแนนของแบบสอบถาม เปนดังนี้ (Srisa-ard, 2010, 99-100)
 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด   กําหนดให 5  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น มาก   กําหนดให 4  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  กําหนดให 3  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น นอย   กําหนดให 2  คะแนน
 ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด  กําหนดให 1  คะแนน
 จากน้ันวิเคราะหคาคะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย ดงัน้ี
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย  
 ผลจากการสํารวจถึงระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                        
DBD e-Filing โดยสมคัรใจของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรปุผลการศกึษาไดดงันี้
 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.10) มอีายมุากกวา 40 ป (รอยละ 64.90)  
สถานภาพสมรส (รอยละ 62.30) มีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายบัญชี/หัวหนาแผนกบัญชี (รอยละ 79.82) 
ระดับการศึกษาสงูกวาปริญญาตรี (รอยละ 47.40) มรีายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 75,000 บาท (รอยละ 36.80) 
ประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป (รอยละ 66.70) ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากกวา 10 ปขึ้นไป (รอยละ 93.90) มีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต มากกวา 10 ปขึ้นไป 
(รอยละ 76.30) มจีาํนวนครัง้ทีเ่ขารบัการอบรมดานวิชาชีพ 1-2 ครัง้/ป (รอยละ 43.90) และผูตอบแบบสอบถาม

มีประสบการณในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพียง 52 บริษัท (รอยละ 45.60)
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 2. ระดบัความพงึพอใจของการนาํสงงบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส DBD e-Filing โดยสมัครใจ

ตารางที่ 1

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส                          

DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  

 DBD e-Filing  
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1.  DBD e-Filing                

  

2.  DBD e-Filing   
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 จากตารางที ่1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการนําสงงบการเงนิทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing 

โดยสมัครใจมีความเห็นเกี่ยวกับระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและ    

มีฟงกชันในการคนหาท่ีดี คนหาขอมูลท่ีจําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็วอยูในระดับมาก (x̅ = 3.60)                                 

ระบบ DBD e-Filing มกีารตอบสนองทีด่ ีพรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานไดในเวลาทีต่องการอยูในระดบัมาก 

(x̅ = 3.62) ระบบ DBD e-Filing ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูใชเรียนรูไดงาย เน้ือหามีความสอดคลองกัน                   

สวยงาม สามารถปฏิบตัติามคาํชีแ้จงในแตละขัน้ตอนไดงายโดยไมมปีญหาตดิขดัอยูในระดับมาก (x̅ = 3.56) 

ระบบ DBD e-Filing มีรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสม สามารถเขาใจไดงาย สอดคลองกับ                                       

สิ่งที่ผูใชตองการและสื่อสารขอมูลไดงายอยูในระดับมาก (x̅ = 3.52) ขอมูลจากระบบ e-Filing เปนขอมูล                  

ที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตามความตองการของผูใชอยู ในระดับมาก (x̅ = 3.71) ขอมูลจากระบบ                                 

DBD e-Filing นําเสนอไดอยางถูกตอง รูปแบบเหมาะสม ทันสมัยและเปนประโยชนอยูในระดับมาก                                  

(x̅ = 3.71) ระบบ DBD e-Filing มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีกระบวนการในการปองกัน                        

ความเปนสวนตัวของผูใชไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก (x̅ = 3.63) ระบบ DBD e-Filing มีระบบสนับสนุน

ชวยเหลือและพรอมตอบสนองตอคําของผูใชไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก (x̅ = 3.58) ระบบ DBD e-Filing 

มีระบบบริการขอมูลและพรอมแกไขปญหาตางๆ จากระบบอยางเพียงพอ สามารถสรางความมั่นใจ                                

ใหกับผูใชงานไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก (x̅ = 3.48) เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอม                                

ใหความชวยเหลืออยางเต็มใจในการบริการอยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) โดยภาพรวมทานพึงพอใจในระบบ                   

DBD e-Filing อยูในระดับมาก (x̅ = 3.52)  ความพึงพอใจในการใชงานระบบ DBD e-Filing อยูในระดับมาก 

(x̅ = 3.46) และมีความพึงพอใจและจะนําสงงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ตอไปอยูในระดับมาก                   

(x̅ 3.56)

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

  จากแบบสอบถามในสวนของการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถาม                 

ไดเสนอแนะประเด็นตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการนาํสงงบการเงนิทางอเิล็กทรอนกิส DBD e-Filing วากรมพฒันา

ธุรกิจการคาตองเรงประชาสัมพันธใหทราบถึงวิธกีารในการกรอกขอมูล ขั้นตอนและกระบวนการท่ีเกี่ยวของ

ทั้งหมด ควรเล่ือนการบังคับใหนิติบุคคลท้ังหมดท่ีจะตองยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing                     

ออกไปอีกซักระยะเพ่ือเปนการปรับตัว เน่ืองจากนวัตกรรมนี้ตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจและ         

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอยางมาก นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามยังแนะนําใหกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาจัดเตรียมความพรอมในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับระบบ และตองจัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อคอย                       

ตอบคําถาม ปญหาและขอสงสัยในกรณีที่การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing มีปญหา                 

ทั้งระหวางและหลังการนําสง
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อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing        

โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนผูบริหารฝายบัญชีเพศหญิง ซึ่งผูบริหาร               

มีบทบาทสําคัญตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจ ผูบริหารฝายบัญชี     

สวนใหญมคีณุสมบัตเิปนไปตามพระราชบญัญัตวิชิาชพีบัญชี พ.ศ. 2547 ทีต่องพฒันาความรูทางดานวชิาชีพ

อยางตอเนื่องและนอกจากจะมีความรูดานบัญชีแลวยังพบอีกวาผูบริหารมีความสามารถในการใช

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในระดับเพียงพอ และยาวนานที่จะประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับ                          

การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing

 ระดับของความพึงพอใจการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจของ                  

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยพบวาโดยรวมอยูในระดบัมาก โดยระดบัของความพงึพอใจ

ใน 5 เรื่องแรก คือ 1) ขอมูลที่ไดจากระบบ DBD e-Filing เปนขอมูลที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตาม                                

ความตองการของผูใช นําเสนอไดอยางถูกตอง รูปแบบเหมาะสม ทันสมัยและเปนประโยชน 2) เจาหนาท่ี              

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอมใหความชวยเหลืออยางเต็มใจในการบริการ 3) ระบบ DBD e-Filing                         

มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีและมีกระบวนการในการปองกันความเปนสวนตัวของผูใชไดเปนอยางดี                 

4) ระบบ DBD e-Filing มีการตอบสนองที่ดี พรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานไดในเวลาที่ตองการ และ                

5) ระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและมีฟงกชั่นในการคนหาท่ีดี                  

คนหาขอมูลท่ีจําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ีผลการศึกษาระดับของความพึงพอใจของการนําสง                     

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing สอดคลองกับงานวิจัยของ Chatbut (2016, 104-107)                                      

ที่ระบุว าการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ของนิติบุคคลที่มีหนาที่ต องนําสง                                          

ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติที่ดีตอการใชระบบ และรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการนําสงงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing อยูในระดับมากเชนกัน

สรุป
 จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา แนวทางในการพัฒนาการนําสงงบการเงินของ                              

กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย                               

ตองสนับสนุนใหระบบใชงานงาย สามารถย่ืนขอมูลไดสะดวกทุกข้ันตอนโดยไมติดขัด ขอมูลท่ีนําสง                                  

มีความปลอดภัย การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาที่ของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับ                    

คอยตอบปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล

 1. ผลของการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับมาก                         

อาจเน่ืองจากวากลุมผูตอบแบบสอบถามนี้อยูในโครงการนํารองซึ่งมีความพรอมและสมัครใจในการเขารวม
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โครงการแตแรกอยูแลว การศึกษาคร้ังตอไปควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุมอ่ืนเพ่ือขยายขอบเขต

ของการศึกษาใหกวางขึ้นเพื่อเปรียบเทียบยืนยันผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้

 2. เมือ่ถงึกาํหนดเวลาท่ีกรมพฒันาธรุกจิการคาบงัคบัใหนติบิคุคลนาํสงงบการเงินทางอิเลก็ทรอนกิส 

DBD e-Filing ทั้งหมดในป พ.ศ. 2560 ควรจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงปญหาและอุปสรรคอื่นของการนําสง                                        

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคาตองเตรียมความพรอมในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม

อบรมสัมมนาเพ่ือใหความรูแกผูใชระบบและผูที่เก่ียวของท้ังหมด รวมถึงเตรียมพัฒนาฝกอบรมเจาหนาท่ี                  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพือ่รองรบัการตอบคาํถามและใหความชวยเหลอืในกรณทีีผู่ใชงานประสบปญหา

จากการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing

 ประโยชนของงานวิจัย

 จากผลการวจิยัดงักลาวสามารถสรปุไดวา แนวทางในการพฒันาการนาํสงงบการเงนิของกรมพฒันา

ธุรกิจการคา จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน                           

ใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย                       

การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาท่ีของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหาท่ีเกิดข้ึน

เกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโนโลยีเอกซบีอารแอล
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