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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สํารวจระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัย
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก 685 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วิเคราะหขอมูล
โดยใช ส ถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึ ก ษาพบว า
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของการนําสงงบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจอยูในระดับมาก (x̅ = 3.58) สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
พบวา การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสมีความซับซอนมากกวาระบบเดิม และจากผลการการวิจัย
ดังกลาวทําใหไดแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน
ใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย
การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาที่ของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหา
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกสยังคงมีความจําเปน
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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
สารสนเทศในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสหรือที่เรียกวา e-Government ประเทศไทยไดนําเอาเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด
แก ป ระชาชนผู  รั บ บริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น ยกระดั บ ความโปร ง ใสและสร า งความเชื่ อ มั่ น ในภาพรวมของ
การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแนวโนมในปจจุบันพบวาพฤติกรรมของคนในประเทศไทยมีการใชและ
พึ่งพาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ (Rattanaphan, 2016, 146)
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (The Department of Business Development) กระทรวงพาณิชยเปน
หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเริ่มทําหนาที่
ตั้งแตสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจไปจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ และไดนําเอาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมาสนับสนุน
การใหบริการอิเล็กทรอนิกสแกภาคประชาชนในหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การใหบริการรับรองสําเนา
เอกสารสํ า คั ญ นิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Certificate) การให บ ริ ก ารสํ า หรั บ ผู  ทํ า บั ญ ชี ใ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Account) รวมถึงการใหบริการที่กําลังอยูในความสนใจลาสุดคือ การรับ-สงงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 10 กําหนดใหนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของไทยใหยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่งบการเงินไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญและนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงกิจการรวมคามีหนาที่ยื่น
งบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวยเชนกัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่
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16 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเริ่มนํานวัตกรรมการใหบริการรับ-สงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing มาสนับสนุนการรับงบการเงินจากนิติบุคคลเปนครั้งแรกในประเทศไทย
ซึง่ กอนหนานัน้ งบการเงินแบบเดิมจะถูกนําสงในรูปแบบกระดาษ ซึง่ ทําใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาตองรับภาระ
ในการจั ด เก็ บ เอกสารเป น จํ า นวนมากด ว ยระบบภาพและทํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล ใหม โ ดยเจ า หน า ที่ ข อง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งใชเวลาไมตํ่ากวา 5-6 เดือน อีกทั้งยังเกิดความไมทันสมัยของขอมูลในงบการเงิน
ในการนําเอาขอมูลเหลานี้ไปใชเพื่อการตัดสินใจ (Department of Business Development, 2015b)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความรวดเร็ ว ประหยั ด ทั น ต อ เวลาในแง ข องการรวบรวมข อ มู ล การสื่ อ สารข อ มู ล
การแบ ง ป น ข อ มู ล ความโปรงใสและเชื่อถือได การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
จึงเขามาชวยในการแกปญ
 หาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและนําเสนอขอมูล ทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ (Laonamtha, 2016, 18) สําหรับประเทศไทยนับเปนประเทศที่ 22 ของโลกและเปนประเทศที่ 2
ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
ซึง่ เปนภาษาคอมพิวเตอรทใี่ ชในการแลกเปลีย่ นขอมูลรายงานทางธุรกิจในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing (Department of Business Development, 2016)
ในบริบทของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาอยางประเทศไทยถือวาเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจในการนําเอาเทคโนโลยี
XBRL มาชวยในการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินของนิติบุคคล ถือเปนการจัดเก็บและเผยแพร
ขอมูลทางการบัญชีทพี่ รอมสําหรับนําไปใชในการกําหนดนโยบายภาครัฐ ตลอดจนเปนประโยชนตอ ผูใ ชขอ มูล
ทุกกลุมที่ตองใชขอมูล งบการเงินที่นําสงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนั้นในการนําสงสงงบการเงิน
ยังตองสงเอกสารที่เกี่ยวของกับ แบบนําสงงบการเงิน (สบช.3) รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปที่ไดรับอนุมัติงบการเงินแลวและรายงานประจําป
(Department of Business Development, 2015b) ทั้งนี้แตกตางกันตามประเภทธุรกิจที่ไดจดทะเบียน
จัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการนําสงงบการเงินของผูประกอบการ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จึ ง ได ร  ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร 9 หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประกอบด ว ย
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และบริษทั บิชเิ นส ออนไลน จํากัด
(มหาชน) ในการปรั บ ใช แ ละให บ ริ ก ารนวั ต กรรมรั บ ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส DBD e-Filing
โดยมีเปาหมายและการทํางานรวมกัน 3 ดานหลัก คือ ดานการเชื่อมโยงขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ดานการจัดทํารายการรหัสทางบัญชี (Taxonomy) และดานความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส (Sangkomkamhang, 2015, 30) หากระบบ
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสสาํ เร็จตามเปาหมายทีต่ งั้ ไวจะทําใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยปรับจากระดับตํ่า (Aiemsaart& Wanrapee, 2013, 349) ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได
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ถึงแมวาการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จะชวยแกไขปญหาการนําสง
งบการเงินดวยรูปแบบกระดาษแบบเดิม แตการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการใหบริการ
รับ-สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสก็อาจไมงายนัก เพราะเปนสิ่งใหมที่ผูที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ตองศึกษา
ปรั บ ตั ว และเตรี ย มความพร อ มในทุ ก ด า นเพื่ อ รองรั บ นวั ต กรรมนี้ ข อ มู ล จากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า
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 ซึ่งหากเทียบกับนิติบุคคลที่มีหนาที่ตองยื่น
งบการเงินในรอบปนี้ประมาณ 613,509 ราย คิดเปนเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น (Chatbut, 2016) การบังคับ
ใชกับทุกนิติบุคคลพรอมกันทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2560 อาจจะทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปรับใช
ระบบการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทอนิกส DBD e-Filing ขึ้นได จากการศึกษาของผูวิจัยพบวางานวิจัย
ในอดีตจํานวนมากไดระบุถึงปจจัยที่ทําใหรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมประสบความสําเร็จ คือ ความพรอม
ดานโครงสรางทางเทคโนโลยี การใหความรูที่ถูกตองและเพียงพอแกผูรับบริการ การขาดความชวยเหลือ
จากเจาหนาทีภ่ าครัฐในการตอบปญหาทีเ่ กีย่ วของกับระบบบริการจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Chatbut, 2016,
105-107; Chearuprom & Khongsawatkiat, 2013, 298; Kojittawanij & Phadoongsitthi, 2010, 35-36;
Polwattanakul & Runglertkrengkrai, 2007, 2-3)
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยเหตุผล
สําคัญคือ กลุมตัวอยางนี้ถูกกําหนดใหเปนกลุมอาสาสมัครเปาหมายในโครงการนํารองสําหรับยื่นงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing กอนจะมีการบังคับใชทั้งหมดกับนิติบุคคลผูที่มีหนาที่นําสงงบการเงิน
โครงการนํารองนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับพันธมิตรตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนมา
โดยมีเปาหมายในกลุมของ SET100 กอนจะขยายไปยังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เหลือ
ดังนัน้ กลุม ตัวอยางนีส้ ว นหนึง่ จะเปนกลุม บริษทั ทีเ่ คยมีประสบการณในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง งานวิจัย เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะทําใหทราบถึง
แนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบ วิธกี ารหรือรูปแบบการนําสงงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการนําสงงบการเงินทั้งหมดในอนาคต อีกทั้งยังสามารถ
นําผลทีไ่ ดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางสําหรับแนะนําใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาและหนวยงานภาครัฐอืน่
ที่เกี่ยวของไดทราบถึงระดับความพึงพอใจ รวมถึงปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการสํารวจ
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing จากผูใชระบบ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทย
ตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
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ทบทวนวรรณกรรม
Department of Business Development – Electronic Filing (DBD e-Filing) หมายถึง การประยุกต
ใชเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล (XBRL Technology) สําหรั บการรับ-สงงบการเงินทางอิเล็ กทรอนิ กส
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่เปนไปตามหลักความทั่วถึง เทาเทียม ทันทีทันใด โปรงใสและเปนธรรมาภิบาล
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยที่เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลรายงานทางธุรกิจ นิยมใชกับรายงาน
ทางการเงินผานการติดรหัสแถบ (Barcode) ของรหัสรายการทางบัญชีที่สื่อคอมพิวเตอรสามารถอานได
ซึ่งตองตรงกับอภิธานศัพท (Taxonomy) ที่ถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกันแตแตกตางกันไปตาม
ประเภทธุ ร กิ จ และทํ า ให ร ายงานทางการเงิ น ที่ นํ า เสนอมี ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพของข อ มู ล ที่ ค รบถ ว น
(Laonamtha, 2016, 9)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558 และประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปบัญชี พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 (Department of Business Development, 2016) ไดกําหนดสาระสําคัญ
เกี่ ย วกั บ การนํ า ส ง งบการเงิ น ไว ว  า ให ผู  มีห น า ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ.2543
ซึ่งประกอบไปดวยหางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแตประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคาและ
หอการคาจะตองปดบัญชีและยืน่ งบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยใหจดั ทําบัญชีใหตรงตอความเปนจริง
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อยางถูกตองและการยื่นงบการเงินและรายงาน
การสอบบัญชีทางอิเล็กทรอนิกสตามแบบนําสงงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ซึ่งในการยื่นงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing นั้น ใหดําเนินการจดทะเบียนและขอมีรหัสผูใชงานและรหัสผานแทน
การลงลายมือชื่อในงบการเงิน รายงานประจําป งบแสดงฐานะการเงินบัญชีกําไรขาดทุน สําเนารายงาน
การประชุมผูถ อื หุน แบบ ส.บช.3 ซึง่ ในประกาศดังกลาวยังระบุอกี วาในกรณีทผี่ มู หี นาทีจ่ ดั ทําบัญชียงั ไมพรอม
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ใหยื่นดวยตนเองหรือนําสงทางไปรษณียภายในระยะเวลา
ที่กําหนดและยื่นงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกสอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะ
ตามกฎหมาย จึงจะถือไดวาปฏิบัติไดถูกตองตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจทั้งสองฉบับ
ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ของการนํ า ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระกอบไปด ว ย 3 ขั้ น ตอนดั ง นี้
(Department of Business Development, 2016)
1. ขั้นตอนที่ 1 การขอรหัสผูใชงานและรหัสผาน ผูมีหนาที่นําสงงบการเงินที่ประสงคจะนําสง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ดวยเทคโนโลยี XBRL จะตองกรอกแบบคําขอและลงทะเบียน
ผานเว็บไซต http://www.dbd.go.th ตอเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพื่อขออนุมัติรหัสผูใชงานและ
รหัสผานในการเขาใชงานระบบครั้งแรก แบบคําขอนี้จะตองลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล
แบบคําขอนี้ทําไดสองวิธีคือ ดาวนโหลดแบบคําขอจากหนาเว็บไซตและกรอกขอมูลเองกอนยื่นตอเจาหนาที่
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือกรอกขอมูลผานหนาเว็ปไซตเลยก็ได
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2. ขั้นตอนที่ 2 การนําสงงบการเงินพรอมบัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับรูปแบบงบการเงินที่สามารถ
นําสงงบการเงินได ประกอบไปดวย 4 รูปแบบ ดังนี้
2.1 รูปแบบ e-Form ผูใ ชสามารถบันทึกขอมูลไดโดยตรงผานหนาเว็ปไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา พรอมแนบไฟล (PDF: Portable Document Format) ตามที่ถูกกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลรหัสรายการบัญชี (Taxonomy) กอนอนุมัติการนําสง
งบการเงิน
2.2 รูปแบบ XBRL in Excel เปนรูปแบบที่ผูใชจะตองดาวนโหลดตนแบบงบการเงิน
(Excel Template) จากหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและเลือกตนแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจ
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 ซึง่ ในแตละรูปแบบนัน้ ประกอบ
ไปดวย 3 ขัน้ ตอนยอยคือ การเตรียมขอมูล การนําสงขอมูลและการตรวจสอบผล สวนบัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน นัน้
จะเปนขัน้ ตอนทีท่ าํ หลังจากกรอกขอมูลงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว บัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน จะ
กรอกขอมูลผาน Web Form บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตอง
ของผลรวมจํานวนหุนและจํานวนผูถือหุนในรูปแบบ PDF ใหโดยอัตโนมัติ
3. ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานะการนําสง มีการรองรับการตรวจสอบดูประวัติการนําสง
ยอนหลังไดสําหรับงบการเงินที่นําสงผานทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing ทั้งสองรูปแบบและบัญชีรายชื่อ
ผูถือหุน ในขั้นตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ไดอีกดวยวางบการเงินที่นําสงไดรับการอนุมตั ิหรือไม

วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรและ
กลุมตัวอยาง โดยประชากร คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากฐานขอมูลรายชือ่
บริ ษั ท จดทะเบี ย นจากเว็ บ ไซต ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (SET) http://www.set.or.th
จํานวนทั้งหมด 685 บริษัท ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Stock Exchange of Thailand,
2015) ซึ่ ง เป น ช ว งเวลาก อ นกฎหมายมี ผ ลบั ง คั บ ใช โดยได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ที่ ส มบู ร ณ แ ละ
ใชในการประมวลผล จากบริษัทจํานวน 114 บริษัท ซึ่งจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนจากการศึกษา
ในชวงเวลาดังกลาว ในจํานวนทั้งหมดนี้มีเพียง 52 บริษัทเทานั้น ที่ไดนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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DBD e-Filing โดยสมัครใจ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย การศึ ก ษานี้ ใ ช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา โดยเก็ บ ข อ มู ล จาก
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 1) สอบถามเกีย่ วกับ
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถามและขอมูลทัว่ ไปของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) สอบถามถึงระดับความพึงพอใจตอการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing แบบสอบถาม
เปนมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ และสวนที่ 3) เปนการแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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
จากนัน้ วิเคราะหคา คะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลีย่ ดังนี้
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
ผลจากการสํ า รวจถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารนํ า ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปผลการศึกษาไดดงั นี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.10) มีอายุมากกวา 40 ป (รอยละ 64.90)
สถานภาพสมรส (รอยละ 62.30) มีตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายบัญชี/หัวหนาแผนกบัญชี (รอยละ 79.82)
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 47.40) มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนตํา่ กวา 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) มีจาํ นวนครัง้ ทีเ่ ขารับการอบรมดานวิชาชีพ 1-2 ครัง้ /ป (รอยละ 43.90) และผูต อบแบบสอบถาม
มีประสบการณในการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพียง 52 บริษัท (รอยละ 45.60)
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2. ระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจ
ตารางที่ 1
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ªµ¤¡¹¡°Ä °¼oÄo ¦·µ¦Îµn µ¦Á·
µ°·Á¨È¦°·r DBD e-Filing Ã¥¤´¦Ä
1. ¦³ DBD e-Filing °°ÂÅoÁ®¤µ³¤ ¤¸ ´Ê°¸É¤¸¦³··£µ¡
Â¨³¤¸¢{r´Äµ¦o®µ¸É¸ o®µ o°¤¼¨¸ÉÎµÁ}Åonµ¥Â¨³³ª¦ªÁ¦Èª
2. ¦³ DBD e-Filing ¤¸µ¦°°¸É¸ ¡¦o°¤Äoµ ¼oÄoµ¤µ¦Á oµÄoµ
ÅoÄÁª¨µ¸Éo°µ¦
3. ¦³ DBD e-Filing ¼°°Â¤µÁ¡ºÉ°Ä®o¼oÄoÁ¦¸¥¦¼oÅonµ¥ ÁºÊ°®µ¤¸
ªµ¤°¨o°´ ª¥µ¤ µ¤µ¦·´·µ¤Îµ¸ÊÂÄÂn¨³ ´Ê°Åonµ¥
Ã¥Å¤n¤¸{®µ· ´
4. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦¼Âµ¦ÎµÁ° o°¤¼¨¸ÉÁ®¤µ³¤ µ¤µ¦Á oµÄ
Åonµ¥ °¨o°´·É¸É¼oÄoo°µ¦Â¨³ºÉ°µ¦ o°¤¼¨Åonµ¥
5. o°¤¼¨µ¦³ e-Filing Á} o°¤¼¨¸É´¤´¥ Â¤n¥Îµ ¼o°µ¤
ªµ¤o°µ¦ °¼oÄo
6. o°¤¼¨µ¦³ DBD e-Filing ÎµÁ°Åo°¥nµ¼o° ¦¼ÂÁ®¤µ³¤
´¤´¥Â¨³Á}¦³Ã¥r
7. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦³µ¦¦´¬µªµ¤¨°£´¥¸É¸Â¨³
¤¸¦³ªµ¦Äµ¦j°´ªµ¤Á}nª´ª °¼oÄoÅoÁ}°¥nµ¸
8. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦³´»nª¥Á®¨º°Â¨³¡¦o°¤°°n°Îµ
°¼oÄoÅoÁ}°¥nµ¸
9. ¦³ DBD e-Filing ¤¸¦³¦·µ¦ o°¤¼¨Â¨³¡¦o°¤ÂoÅ {®µnµÇ µ
¦³°¥nµÁ¡¸¥¡° µ¤µ¦¦oµªµ¤¤´ÉÄÄ®o´¼oÄoµÅoÁ}°¥nµ¸
10. Áoµ®oµ¸É °¦¤¡´µ»¦·µ¦oµ¡¦o°¤Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°°¥nµÁÈ¤Ä
Äµ¦¦·µ¦
11. ªµ¤¡¹¡°ÄÄ¦³ DBD e-Filing Ã¥£µ¡¦ª¤
12. ªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦Äoµ¦³ DBD e-Filing
13. ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³³Îµnµ¦Á·nµµ¦³ DBD e-Filing n°Å
n µÁ¨¸É¥Ã¥¦ª¤



S.D

ªµ¤®¤µ¥

3.60

0.72

¤µ

3.62

0.80

¤µ

3.56

0.85

¤µ

3.52

0.83

¤µ

3.71

0.90

¤µ

3.71

0.96

¤µ

3.63

0.89

¤µ

3.58

0.85

¤µ

3.48

0.70

¤µ

3.65

0.91

¤µ

3.52
3.46
3.56
3.58

0.73
0.80
0.83

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
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จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
โดยสมัครใจมีความเห็นเกี่ยวกับระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและ
มีฟงกชันในการคนหาที่ดี คนหาขอมูลที่จําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็วอยูในระดับมาก (x̅ = 3.60)
ระบบ DBD e-Filing มีการตอบสนองทีด่ ี พรอมใชงาน ผูใ ชสามารถเขาใชงานไดในเวลาทีต่ อ งการอยูใ นระดับมาก
(x̅ = 3.62) ระบบ DBD e-Filing ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูใชเรียนรูไดงาย เนื้อหามีความสอดคลองกัน
สวยงาม สามารถปฏิบตั ติ ามคําชีแ้ จงในแตละขัน้ ตอนไดงา ยโดยไมมปี ญ
 หาติดขัดอยูใ นระดับมาก (x̅ = 3.56)
ระบบ DBD e-Filing มี รู ป แบบการนํ า เสนอข อ มู ล ที่ เ หมาะสม สามารถเข า ใจได ง  า ย สอดคล อ งกั บ
สิ่งที่ผูใชตองการและสื่อสารขอมูลไดงายอยูในระดับมาก (x̅ = 3.52) ขอมูลจากระบบ e-Filing เปนขอมูล
ที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตามความตองการของผูใชอยูในระดับมาก (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) เจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอม
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 ทีเ่ กีย่ วของกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing วากรมพัฒนา
ธุรกิจการคาตองเรงประชาสัมพันธใหทราบถึงวิธีการในการกรอกขอมูล ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ควรเลื่อนการบังคับใหนิติบุคคลทั้งหมดที่จะตองยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
ออกไปอีกซักระยะเพื่อเปนการปรับตัว เนื่องจากนวัตกรรมนี้ตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจและ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอยางมาก นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามยังแนะนําใหกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจัดเตรียมความพรอมในทุกดานที่เกี่ยวของกับระบบ 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
สวนใหญมคี ณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทีต่ อ งพัฒนาความรูท างดานวิชาชีพ
อย า งต อ เนื่ อ งและนอกจากจะมี ค วามรู  ด  า นบั ญ ชี แ ล ว ยั ง พบอี ก ว า ผู  บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในระดับเพียงพอ และยาวนานที่จะประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับ
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
ระดับของความพึงพอใจการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing โดยสมัครใจของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวาโดยรวมอยูใ นระดับมาก โดยระดับของความพึงพอใจ
ใน 5 เรื่องแรก คือ 1) ขอมูลที่ไดจากระบบ DBD e-Filing เปนขอมูลที่ทันสมัย แมนยํา ถูกตองตาม
ความตองการของผูใช นําเสนอไดอยางถูกตอง รูปแบบเหมาะสม ทันสมัยและเปนประโยชน 2) เจาหนาที่
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอมใหความชวยเหลืออยางเต็มใจในการบริการ 3) ระบบ DBD e-Filing
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีกระบวนการในการปองกันความเปนสวนตัวของผูใชไดเปนอยางดี
4) ระบบ DBD e-Filing มีการตอบสนองที่ดี พรอมใชงาน ผูใชสามารถเขาใชงานไดในเวลาที่ตองการ และ
5) ระบบ DBD e-Filing ออกแบบไดเหมาะสม มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและมีฟงกชั่นในการคนหาที่ดี
คนหาขอมูลที่จําเปนไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ผลการศึกษาระดับของความพึงพอใจของการนําสง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing สอดคลองกับงานวิจัยของ Chatbut (2016, 104-107)
ที่ ร ะบุ ว  า การนํ า ส ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส DBD e-Filing ของนิ ติ บุ ค คลที่ มี ห น า ที่ ต  อ งนํ า ส ง
ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติที่ดีตอการใชระบบ และรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการนําสงงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing อยูในระดับมากเชนกัน

สรุป
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วสามารถสรุ ป ได ว  า แนวทางในการพั ฒ นาการนํ า ส ง งบการเงิ น ของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จะต อ งใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ แก ป  ญ หาระบบหยุ ด ชะงั ก และล ม บ อ ย
ตองสนับสนุนใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสง
มีความปลอดภัย การจัดอบรมสัมมนาใหความรูและจัดกําลังเจาหนาที่ของหนวยงานใหเพียงพอสําหรับ
คอยตอบปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล
1. ผลของการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับความพึงพอใจของการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing โดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับมาก
อาจเนื่องจากวากลุมผูตอบแบบสอบถามนี้อยูในโครงการนํารองซึ่งมีความพรอมและสมัครใจในการเขารวม
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โครงการแตแรกอยูแลว การศึกษาครั้งตอไปควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุมอื่นเพื่อขยายขอบเขต
ของการศึกษาใหกวางขึ้นเพื่อเปรียบเทียบยืนยันผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้
2. เมือ่ ถึงกําหนดเวลาทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการคาบังคับใหนติ บิ คุ คลนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing ทั้งหมดในป พ.ศ. 2560 ควรจะศึกษาเพิ่มเติมถึงปญหาและอุปสรรคอื่นของการนําสง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
3. กรมพัฒนาธุรกิจการคาตองเตรียมความพรอมในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม
อบรมสัมมนาเพื่อใหความรูแกผูใชระบบและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึงเตรียมพัฒนาฝกอบรมเจาหนาที่
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพือ่ รองรับการตอบคําถามและใหความชวยเหลือในกรณีทผี่ ใู ชงานประสบปญหา
จากการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing
ประโยชนของงานวิจัย
จากผลการวิจยั ดังกลาวสามารถสรุปไดวา แนวทางในการพัฒนาการนําสงงบการเงินของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาระบบหยุดชะงักและลมบอย ตองสนับสนุน
ใหระบบใชงานงาย สามารถยื่นขอมูลไดสะดวกทุกขั้นตอนโดยไมติดขัด ขอมูลที่นําสงมีความปลอดภัย
การจัดอบรมสัมมนาใหความรูแ ละจัดกําลังเจาหนาทีข่ องหนวยงานใหเพียงพอสําหรับคอยตอบปญหาทีเ่ กิดขึน้
เกี่ยวกับการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสเทคโนโนโลยีเอกซบีอารแอล
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