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รุ่งรัตน์ สืบสายอ่อน* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(DBD e-Filing) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากผู้ทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 252 ราย ซ่ึงแบ่งปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชีต่อการนําส่ง

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคด้านการรับข่าวสารในการให้มีการย่ืนงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ปัญหาและอุปสรรคด้านขอการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ปัญหาและอุปสรรคด้าน

วิธีการย่ืนงบการเงิน ปัญหาและอุปสรรคด้านรูปแบบงบการเงินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ปัญหาและ

อุปสรรคด้านเคร่ืองมือที่ใช้ในการยื่นงบการเงนิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-filing) และปัญหาและอุปสรรคด้านอ่ืนๆ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 

มีประสอบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 3 ปี โดยมีฐานะเป็นพนักงานบัญชีในองค์กร ทราบข้อมูลการยกเลิกการรับงบ

การเงินรูปแบบเอกสารและกําหนดให้นิติบุคคลย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เคยเข้ารับการอบรมการยื่น 

งบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) และให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีควรให้คําปรึกษาเก่ียวกับขั้นตอนในการ

ย่ืนงบการเงินให้กับผู้ประกอบการได้ชัดเจน อีกท้ังระบบในการย่ืนงบการเงินไม่มีความเสถียรพอทําให้เกิดปัญหาใน

ระหว่างการย่ืนงบการเงิน 

เม่ือจําแนกปัญหาและอุปสรรคของผู้ทําบัญชีต่อการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมท้ัง 6 ด้าน 

พบว่า ผู้ทําบัญชีมีปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุดด้านคุณภาพของการให้บริการ เกี่ยวกับไม่สามารถ

ขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ได้ รองลงมาได้แก่ ปัญหาปัญหาด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการยื่นงบการเงินด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) เก่ียวกับความไม่เสถียรของระบบอินเmอร์เน็ตต่อการนําส่งการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอส์นิก 

และปัญหาด้านการรับข่าวสารในการยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกับปัญหาด้านช่องทางการรับข่าวสารใน

การยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ และปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อการรับรู้ข่าวสารที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ เม่ือจําแนกตามการเข้าอบรมเกี่ยวกับการส่ง

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ทําบัญชีท่ีไม่เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหา

สูงสุดในทุกด้าน  

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

The purpose of this study research is to study and investigate the problems and obstacles of Chiang Mai 

accounting auditors in submitting financial statements through the electronic system ( DBD e-Filling)  of the 

Department of Business Development. For this study, the data were collected from 2 5 2  questionnaires who are 

bookkeepers or accountants.  The problems and obstacles of the auditors to the electronic submission of financial 

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

statements or DBD e-filling system, 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 or 

through DBD e-filling system and others. 

According to the study, it has been found that most of the respondents are female between the age of 26 

to 3 0  years old with the experience in accounting for less than 3  years as bookkeepers or accountants in the 

organization who knew the information on the cancellation of receipt of financial statements by documentation and 

assigned the legal entity to file financial statements electronically. Most respondents never attended DBD e-Filing 

training programs, and they commented that the authorities should give consultation and direction of the procedures 

for filing financial statements to the entrepreneurs clearly. Moreover, the system of filing financial statements is not 

stable enough. As a result, it causes problems during the submission of financial statements. 

However, when identifying the problems and obstacles of the accountants to the electronic submission of 

financial statements in all six aspects, it was found that the accountants have problems at a moderate level and 

most problems are from the quality of services which is the difficulty in inquiring a consultation from the officers or 

representatives. Secondly, there are problems which are from utilizing tools to file financial statements electronically 

( DBD e-filing) , the instability of the internet system for electronic submission of financial statements, receiving 

information of electronic financial statements, finding the right channel for receiving information on the submission of 

financial statements which sometimes is inappropriate and insufficient, and the issue of public relations through 

various medias of Department of Business Development to the inappropriateness and insufficient awareness of news. 

When classified by attendance of the electronic submission of financial statement training, it was found that the 

accountants who never attended training programs on the electronic submission of financial statements have 

problems the most in every aspect. 
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บทนํา  

ประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  เน่ืองจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหันมาประกอบธุรกิจใน

รูปแบบนิติบุคคล  ทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางท่ีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  เห็นได้การจดจัดต้ังนิติบุคคล

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 มีการจดจัดต้ังนิติบุคคลจํานวน 31,792 ราย เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2558  

มีจํานวนเพิ่มขึ้น  235 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559: ออนไลน์)    ดังนั้นเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการ

วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของประเทศใน

อนาคต เพิ่มประสิทธิภาพทางข้อมูลและเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ภาครัฐและผู้ประกอบการ    ป ี2555 กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในยื่นงบการเงิน  กําหนดให้นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินได้ 2 ทาง คือ 

นําส่งงบการเงินพร้อมเอกสารต่างๆด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนําส่งทางไปรษณีย์  (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า, 2555 : ออนไลน์)  ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะถูกนําส่งในรูปแบบของเอกสาร โดยต้องทําการจัดเก็บเอกสารใน

ระบบจัดเก็บภาพและบันทึกข้อมูล  เพื่อนําข้อมูลไปใชว้ิเคราะห์และประมวลผลจะใชเ้วลาในการเก็บเอกสารและการบันทึก

ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลด้านธุรกิจเป็นเวลา 4-5 เดือนจากนิติบุคคลประมาณ 500,000 กว่าราย (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า, 2559  โดยการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  สามารถทําได้  2 รูปแบบ คือ การย่ืน 

งบการเงินบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (E-Form) พร้อมแนบไฟล์ต่างๆตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด 

การยื่นงบการเงินในรูปแบบการโหลดข้อมูลจากเอ็กเซลล์ (XBRL in Excel) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการ  

ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในภาคธุรกิจและสามารถนําข้อมูลงบการเงินมาประมวลผล 

วิเคราะห์ เผยแพรใ่หก้ับผู้ใช้งบการเงินได้เร็วข้ึน และยังทําให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้ข้อมูล

ในรูปแบบเอกสารภาพและข้อมูลทางสถิติได้เร็วขึ้น  

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดการจัดทํางบการเงิน 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ 2543 กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ทําบัญชีและผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญช ี

โดยนิติบุคคลต้องมีหน้าท่ีในการจัดหาผู้ทําบัญชีนับแต่เริ่มดําเนินกิจการ และนําส่งงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือให้ข้อมูลงบการเงินมีความน่าเช่ือถือและเสียภาษี

ได้ถูกต้องผู้ทําบัญชีต้องจัดทําบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน

ของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี  โดยมีเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการ

ลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 
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แนวคิดการนําส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

การย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์, 2559 : 

ออนไลน์) เป็นระบบการย่ืนงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากลสําหรับ

การยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL เพื่อทดแทนการย่ืนงบการเงินในรูปแบบเดิมท่ี

เป็นเอกสาร   XBRL มาจาก eXtensible Business Reporting Language  คือ ระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างข้ึน

โดยใช้เทคโนโลยีเครือขายอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในการส่ือสารข้อมูล เป็นการติดรหัสแถบ (Barcode) ของรายการ

ต่างๆ ของงบการเงินท่ีนําเสนอ ซ่ึงเป็นการอ้างถึงภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก เป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสําหรับการนําเสนองบการเงินที่เป็นเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพในรูปแบบของส่ือท่ีคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ นอกเหนือไปจาก รูปแบบ PDF, HTML หรือรูปแบบ 

Word/Excel ซ่ึงการทํางานของ XBRL เปรียบได้กับการทํางานของเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ทําให้การทํางานถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น 

เพิ่มความรวดเร็ว และสามารถลดข้อจํากัดในการรวบรวมเอกสารที่มาจากแหล่งต่างท่ีกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

ธุรกิจ ซ่ึงนิยมใช้กับรายงานทางการเงินและได้รับการยอมรับในระดับสากล ท้ังทําให้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ได้แม้ว่า

คอมพิวเตอร์จะใช้ระบบปฏิบัติการต่างกัน 

        

  ขั้นตอนการนําส่งงบการเงนิผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในรูปแบบ e-Form) 
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ขั้นตอนการนําส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในรูปแบบ XBRL in Exce 

วิธีการดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม ซ่ึงทําการรวบรวมข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม จากผู้ทําบัญชีในจังหวัด

เชียงใหม่ เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาเคร่ืองมือ ดังน้ี 1) ศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 2)  

พัฒนาแบบสอบถาม เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคการย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยทําการอ้างอิงข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามทฤษฎีท่ีรองรับ และพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับ

การศึกษาในครัง้น้ี โดยแบ่งแบบสอบถามของการศึกษาในครั้งนี้เป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทําบัญชี  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)  

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัญหาการย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของ

ผู้ทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อค้นพบจากการศึกษาท่ีน่าสนใจดังน้ี  ผู้ทําบัญชีท่ีเป็นเพศหญิงมีปัญหาโดยรวมสูงสุดคือ 

ปัญหาอ่ืนๆด้านคุณภาพของการให้บริการ ระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านไม่สามารถขอ

คําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะด้านการติดต่อ (Contact) ไม่มีช่องการติดต่อส่ือสารระหว่างเว็บไซต์และ

ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ปรึกษาหรือสอบถามเก่ียวกับการให้บริการผ่านเว็บไซต์ช่องทาง และการประชาสัมพันธ์

ของเจ้าหน้าที่ยังมีน้อยและการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนยังล่าช้า  
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ผู้ทําบัญชีท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้ทําบัญชีอิสระและผู้ไม่เคยเข้ารับการอบรม มีปัญหาโดยรวมสูงสุดคือ ปัญหาด้าน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ระดับของปัญหาอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 

ปัญหาด้านความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตต่อการนําส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากประสิทธิภาพ 

(Efficiency) เว็บไซต์ยังไม่มีการพัฒนาท่ีได้ท่ีดีพอ ความสามารถของระบบ (System Availability) ระบบไม่สามารถ

ตอบสนองการใช้งานท่ีเสถียรภาพและไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลาตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ จึงทําให้ไม่

บรรลุผลสําเร็จ (Fulfillment) ตามท่ีผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการตอบสนองต่อการใช้บริการ 

(Responsiveness) เว็บไซต์ยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้บริการและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเม่ือ

ผู้ใช้บริการมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่ใช้บริการอยู่ได้ดีพอ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จากการศึกษาปัญหาการย่ืนงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ทําให้ทราบข้อมูลหลายประการ ซึ่งผู้ศึกษานํามาเป็น

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ดังต่อไปน้ี 

 จากการศึกษาปัญหาจากการศึกษาปัญหาการยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)           

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาในเร่ืองระบบมีความไม่เสถียรในการใช้งาน ทําให ้   

การยื่นงบการเงินใช้เวลานานและเกิดข้อบกพร่องระหว่างทําการยื่นงบการเงินเกิดข้ึน ส่งผลให้งบการเงินท่ีนําส่ง         

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีปัญหาบ่อยครั้ง อีกทั้งยังส่งผลไปถึงการขอรับคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หรือช่องทางการขอรับคําปรึกษาท่ีมีน้อย ส่งผลให้การนําส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) มีปัญหา

ต่อเน่ือง โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญท่ีจะทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและสะดวก

ต่อการทํางานของทุกฝ่าย เพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีโครงการจัดการอบรมให้กับผู้ทําบัญชหีรือผู้ที่เก่ียวในด้านการยื่นงบการเงินด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบเกิดความชํานาญการและแลกเปลี่ยนปัญหาหรือ

ข้อเสนอแนะท่ีเกิดขึ้น 
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