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 The purposes of this research were  1) to study the member of Thai Auto 

Parts Manufacturing opinions towards the General Information 2) to study the 

qualifications of the accountant preferred by enterprises. 3) to study and compare 

the qualifications of the accountant staffs preferred by enterprises based on the type 

of business, the main products manufacturing, the number of employees and the 

business capital. The sample consisted of 243 account managers of Thai Auto Parts 

Manufacturing.  

The questionnaires have been used to collect the data. The statistical tools 

used in this research are frequency (f), percentage (%), Mean ( X ), standard deviation 

(S.D.) and One Way ANOVA. The Statistical software package has been used to 

analyze the data. 

 The result found that the type of business of most enterprises are limited 

companies, mainly producing car spare parts. The majority of enterprises has at least 

151 employees and capital start up from 101 million baht.  Opinions toward 

qualifications of the accountant preferred by these enterprises indicated that the  

qualifications of the accountant most preferable by enterprises are value, attitude 

and ethics. The comparative results on the qualifications of the accountant preferred 

by enterprises indicate that the main products manufactured are different, and had 

different expectations for the accountant’s qualifications. 

 

Keyword : accountant, qualifications, enterprises 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ธุรกิจกาวไปสูระบบการคา
เสรี ซ่ึงหมายถึงการท่ีธุรกิจตางๆ ท่ัวโลกจะกลายเปนธุรกิจไรพรมแดนไมมีกําแพงภาษีเปนเครื่องมือ   
กีดขวางทางการคา การแขงขันทางธุรกิจตองอาศัยความสามารถจากการใชสติปญญาความรูของคน
ในองคกรกับทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมีอยู และเม่ือระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึนโดยมีการติดตอทาง
การคาระหวางประเทศมากข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีความซับซอนและพัฒนากาวหนาข้ึน
ตามลําดับ  

ผูบริหารตองเผชิญกับการแขงขันในทุกๆ รูปแบบ และตองทําการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความอยูรอดและโอกาสในการเติบโตของกิจการ 
ผูบริหารจําเปนตองมีการตัดสินใจ(Decision Making) เลือกทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหแผนงานหรือ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการสามารถแกไขตอไปไดและทันเวลา  การตัดสินใจท่ีดีตองอาศัย
ขอมูลท่ีถูกตองและสมเหตุสมผล การบัญชีจึงเขามามีบทบาทสําคัญและเปนสวนงานท่ีสนับสนุนตอ
การดําเนินธุรกิจประเภทตางๆ เปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
โดยนักบัญชีจะเปนแกนหลักในการเชื่อมตอภารกิจของสวนงานตางๆ ภายในองคกรใหดําเนินไปได
ดวยดีและสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

การบังคับใชพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กอใหเกิดการขยายวิชาชีพบัญชีออกไป
หลายดานซ่ึงไดแก การทําบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษี
อากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และการบริการเก่ียวกับการบัญชีดานอ่ืนตามท่ีกําหนดโดย
กฎกระทรวง การทําบัญชีจัดเปนงานสวนหนึ่งขององคกรท่ีมีความสําคัญและเปนสวนงานท่ีสนับสนุน
ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ในการจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินนั้น สิ่งหนึ่งท่ีเปนคุณลักษณะอันสงผลตอการปฏิบัติงานของนักบัญชีคือ
คุณสมบัติของผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ท่ีกําหนดหลักเกณฑ ความรู 
ความสามารถและจริยธรรมของผูทําบัญชี นักบัญชีจะทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะห และนําขอมูล
เหลานั้นมาเสนอในรูปของรายงานทางการเงิน ซ่ึงจัดทําและนําเสนอเปนประจําทุกปโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชรายงานทางการเงินท้ังผูใชภายนอกและผูใชภายในกิจการ  

นอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ(International 
Federation of Accountants : IFAC) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ         
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : 
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IES) ทําใหสถาบันการศึกษาตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีดังกลาวเพ่ือเตรียมความพรอมให
นักบัญชีของไทยมีศักยภาพพรอมในการรับมือตอการแขงขัน และเพ่ิมโอกาสในการกาวออกไปสูการ
เปดเสรีและการเคลื่อนยายฝมือแรงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล ซ่ึงในปจจุบันสถาบันการศึกษาท่ี
เปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีหลายแหงตางพยายามผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเปนอีกตลาดแรงงานหนึ่งท่ีสถาบันการศึกษาควรใหความสนใจ
ในขณะนี้ เนื่องจากในบรรดาอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของโลก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเปน
อุตสาหกรรมท่ีคอนขางโดดเดนเปนอยางมากท้ังในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ซ่ึงนอกจากมีปริมาณ
การผลิตรถยนตท่ีมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตท่ัวโลกแลว ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเปน
ประเทศผูผลิตยานยนต (สถาบันยานยนต, 2555) 0 ประกอบดวย  5 ประเทศ   ไดแก   อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม ยังมีอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉลี่ย (Compound 
Annual growth Rate : CAGR) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด   

ในป พ.ศ. 2556  ไทยเปนประเทศผูผลิตยานยนตรายใหญเปนอันดับ 1 ของอาเซียน โดย
สามารถสงออกไดเปนอันดับ 13 ของโลก   สงผลใหไทยเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีสําคัญของภูมิภาค 
ซ่ึงอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของไทย ประกอบดวย ผูประกอบการผลิตชิ้นสวนท่ีใชในการ
ประกอบยานยนตสําเร็จรูปในประเทศ (Original Equipment Manufacturers : OEM) เชน เบาะ 
ลอ ประตู  ยาง และเหล็ก  เปนตน  ผูประกอบการ ท่ีผลิตชิ้นส วนอะไหลสํ าหรับทดแทน 
(Replacement Equipment Manufacturer : REM)  ผูประกอบการในสวนประกอบกลุมระบบ
ตัวถังรถยนต (Body Parts) และผูประกอบการในสวนประกอบกลุมกันชน ซ่ึงเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
การผลิตตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตกวา 2,400 
ราย  

ปจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยสรางงานใหกับแรงงานจํานวนกวา 
100,000 คนซ่ึงสวนมากผูผลิตดังกลาวจะกระจุกตัวอยูในเขตอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจังหวัด
ใกลเคียง เชน สมุทรปราการ ซ่ึงพบวามีจํานวนของผูผลิตชิ้นสวนประกอบตั้งโรงงานอยูมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอ่ืนๆ เชน ระยอง ฉะเชิงเทรา  เปนตน โดยโรงงานดังกลาวมัก
ตั้งอยูใกลกับโรงงานผลิตยานยนต การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้จึงเปนการ
เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการผลิตและตลาดเดียวท่ีชวยดึงดูดเงินทุนตางชาติและ
ตลาดเกิดใหม ลวนเปนโอกาสใหกับผูผลิตอะไหล ชิ้นสวนประกอบ สิ่งเหลานี้ทําใหประเทศไทยตอง
หันมาพิจารณาความพรอม และเสริมสรางฝมือแรงงาน เพ่ือจะไดปรับปรุงพัฒนา สรางโอกาส เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยใหประเทศเพ่ือนบานหันมาลงทุนใน
ประเทศไทยมากยิ่งข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและหาคําตอบเชิง
ประจักษในคําถามวาอะไรเปนคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบการ  โดยมี
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วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน
ประเทศไทย เพ่ือนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
แผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และเปนแนวทางแกนัก
บัญชีท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ในประเทศไทย มีการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการวิจัยตามความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา ดังนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนตไทยเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจ กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวนพนักงาน และทุน            
จดทะเบียน 

2.   เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีสถานประกอบการตองการ ดานความรูในวิชาชีพ
บัญชี ดานทักษะทางปญญา ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ดานคุณคา ทัศนคติ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการตาม
รูปแบบธุรกิจของสถานประกอบการ 

4.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการตาม
ลักษณะการผลิตสินคาหลักของสถานประกอบการ 

5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการตาม
จํานวนพนักงานของสถานประกอบการ 

6.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการตาม 
ทุนจดทะเบียนของสถานประกอบการ 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 

 จากการตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงกรอบแนวคิด
การวิจัย สามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้  

1.  สถานประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคแตกตางกัน 

2.  สถานประกอบการท่ีมีลักษณะการผลิตสินคาหลักแตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 
 3.  สถานประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานแตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงคแตกตางกัน 



4 
 

 4.  สถานประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคแตกตางกัน 
 
4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดจากทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษาวิจัย 
ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
5.  นิยามศัพท 

นักบัญชี หมายถึง ผูใหบริการทางการบัญชีแกสถานประกอบการ มีหนาท่ีดูแลการทําบัญชี 
การวิเคราะหรายการทางธุรกิจ การจดบันทึกและสรุปผลออกมาในรูปของรายงานทางการเงิน รวมท้ัง
การใหคําแนะนําเก่ียวกับการวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแกสถานประกอบการ 

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค หมายถึง ลักษณะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับนักบัญชี อันเปน
คุณลักษณะท่ีสถานประกอบการตองการ ไดแก (1) ดานความรูในวิชาชีพบัญชี (2) ดานทักษะทาง
ปญญา (3) ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร (4) ดานคุณคา ทัศนคติ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จรรยาบรรณของนักบัญชี หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดความประพฤติ และวิธีการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีท่ีตองยึดถือ ไดแก (1) ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 
(2) ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการ
รักษาความลับ   และ(4) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี           
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีให 

สถานประกอบการ หมายถึง บริษัทผูผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนตท่ีเปนสมาชิกของสมาคม
ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
ของสถานประกอบการ 

       -  รูปแบบธุรกิจ 
       -  กลุมสินคาหลักท่ีผลิต 
       -  จํานวนพนักงาน 
       -  ทุนจดทะเบียน 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค 

-  ดานความรูในวิชาชีพบัญชี 
-  ดานทักษะทางปญญา 
-  ดานการปฏิสัมพันธระหวาง    
   บุคคลและการสื่อสาร 
-  ดานคุณคา ทัศนคติ และ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูวิจัยไดองคความรูเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการ
วิจัยตอยอดในระยะตอไปได 

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดทราบถึงคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย และใชขอมูลงานวิจัยนี้เปนขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

3.  นักบัญชี สามารถนําผลงานวิจัยนี้ ไปใชเปนแนวทางพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

4.  นักวิชาการและนักวิจัย สามารถนําขอมูลไปศึกษาอางอิง และปรับใชในงานวิจัยท่ีมี
ลักษณะ และเนื้อหาท่ีเก่ียวของกันได 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน
ประเทศไทย ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ
ตามลําดับดังนี้ 

 1.  แนวคิดเก่ียวกับหลักการบัญชี 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับนักบัญชี 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 4.  คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ 

5.  แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค 
 6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบัญชี 

 การบัญชี หมายถึง “ศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณท่ีเก่ียวกับการเงินไวในรูป
ของเงินตรา จัดหมวดหมูรายการเหลานั้น และสรุปผลพรอมท้ังตีความหมายของผลอันนั้น” จาก
ความหมายดังกลาว การบัญชีจึงเปนการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณตางๆ ทางเศรษฐกิจซ่ึงเปน
ผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของกิจการ รวมถึงรายการท่ี
เก่ียวของกับบุคคลภายนอก เชน การซ้ือวัตถุดิบ การขายสินคา การใหบริการ เปนตน นักบัญชีจะตอง
นํารายการหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการเงินท่ีเกิดข้ึนแลวและมีหลักฐานถูกตองเชื่อถือได รวมถึง
ตองมีหนวยเงินตรากําหนดไวเพ่ือนํามาจดบันทึกรายการทางบัญชีได ซ่ึงเรียกวา รายการคา 
(Business transaction)  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ(www.fap.or.th, 2558) ไดใหคําจํากัดความของ
การบัญชีไววา การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูลอันเก่ียวกับ
เหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานข้ันสุดทายของการบัญชีคือ การใหขอมูลทางการเงินในรูป
ของรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย 5 สวน คือ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด นโยบายบัญชีและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝายและผูท่ีสนใจในกิจกรรม
ของกิจการ ท้ังผูใชภายใน เชน เจาของกิจการ ฝายบริหาร พนักงาน และผูใชภายนอก เชน ผูลงทุน 
เจาหนี้ ลูกคา ผูขายสินคา และหนวยงานกํากับดูแล 

โดยท่ัวไปแลว ขอมูลทางการบัญชีท่ีนําเสนอในรูปของรายงานทางการเงิน จะชวยใหฝาย
บริหารขององคกรทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ ความกาวหนาของธุรกิจ 
ขอบกพรองในการดําเนินงาน เพ่ือประกอบการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในการดําเนิน

http://www.fap.or.th/
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ธุรกิจดานตางๆ  นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิง เพ่ือประกอบผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร จะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต 

นอกจากนี้ ขอมูลในรายงานทางการเงินยังชวยใหผูถือหุน ซ่ึงอยูในฐานะเจาของกิจการ
เนื่องจากเปนผูนําเงินมาลงทุนในธุรกิจ ทราบถึงผลประกอบการวามีกําไรหรือขาดทุน มีการจาย    
เงินปนผลมากนอยเพียงใด  ในขณะเดียวกันพนักงานหรือลูกจางของกิจการก็ตองการทราบขอมูลใน
รายงานทางการเงินของกิจการ  เพ่ือคาดคะเนการไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส รวมท้ัง
จะไดพิจารณาถึงความม่ันคงของตัวเองในการทํางาน  

สวนผูใชภายนอกกิจการ เชน เจาหนี้และผูใหกู ซ่ึงเปนผูท่ีใหกิจการกูเงินหรืออาจใหเครดิต
แกกิจการ ยอมตองการทราบถึงความสามารถในการชําระหนี้  คูแขงขันก็ตองการทราบขอมูลใน
รายงานทางการเงินของกิจการเพ่ือท่ีจะไดวางแผนกําหนดนโยบายของธุรกิจตัวเองใหสามารถแขงขัน
และอยูรอดไดในอนาคต  ในขณะท่ีลูกคาจะใชขอมูลดังกลาวเพ่ือพิจารณาถึงความม่ันคงของกิจการ 
เปนตน 
 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับนักบัญชี 

นักบัญชี (Accountant) คือ ผูรับผิดชอบในการทําบัญชี โดยนักบัญชีตองสามารถวางระบบ
บัญชีใหกิจการตลอดจนสามารถควบคุมการลงบัญชีท้ังหมดได นอกจากนี้นักบัญชีตองสามารถ
วิเคราะหงบการเงินท่ีทําข้ึนแลวรายงานตอผูบริหารได ดังนั้นนักบัญชีจึงตองเปนผูท่ีมีความรูทางการ
บัญชีอยางกวางขวาง ผูท่ีทําหนาท่ีเปนนักบัญชีไมวาจะอยูในหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน หรือ
ธุรกิจท่ีมุงหวังกําไรหรือไมมุงหวังกําไรนั้นจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินหรือมาตรฐานท่ีกําหนดของหนวยงานนั้น และตองม่ันใจวางานท่ีทําถูกตอง ยุติธรรมและ
ซ่ือสัตย เพราะผลงานของนักบัญชีไดถูกนําเสนอตอบุคคลหลายฝายท้ังภายในและภายนอกกิจการ 
ขอมูลท่ีนักบัญชีไดจัดทําข้ึน จะตองมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได มีความเปนกลางหรือปราศจาก
ความลําเอียง(ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวหรือผูใชกลุมใดกลุมหนึ่ง) ซ่ึงจะทําใหผูใชขอมูลเหลานั้น
เชื่อไดวาขอมูลดังกลาวเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือให
ผูประกอบวิชาชีพดานการทําบัญชีในประเทศไทย นําไปถือปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้น นักบัญชีจึงตองศึกษาและทําความเขาใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือจะไดนํามาปฏิบัติใหถูกตอง และสรางความเชื่อถือใหแกผูใชขอมูล 

นอกจากความรูความเขาใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว การจะกาวไปสูการเปน
นักบัญชี1มืออาชีพ ยังตองอาศัยการฝกฝนและพัฒนาตนเองจากความรูความเขาใจท่ีไดเรียนมา พรอม
ท้ังเรียนรูและนําความรูใหมๆ ไปประยุกตใชไดอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดประโยชนกับงานบัญชี เม่ือ
นักบัญชีมีสิ่งตางๆ เหลานี้รวมเขาไวดวยกันแลว การจะเปนนักบัญชีท่ีเปยมไปดวยความสามารถจึง
ไมใชเรื่องยากอีกตอไป 

https://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=1&SearchFields=Positions,Companies&Key=accounting%20officer&JSSRC=CSBAS&posFix=1
https://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=1&SearchFields=Positions,Companies&Key=accounting%20officer&JSSRC=CSBAS&posFix=1
https://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=1&SearchFields=Positions,Companies&Key=accounting%20officer&JSSRC=CSBAS&posFix=1
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
    (International Education Standards for Professional Accountants : IES) 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดกําหนดมาตรฐานของ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการศึกษาและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
มาตรฐานดังกลาวมุงเนนใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีสมรรถนะท่ีจะทําประโยชนใหเกิดแกวิชาชีพและ
สังคม  โดยอาศัยการศึกษาเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญดานวิชาการ พรอมท้ังอาศัยประสบการณการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหสามารถเรียนรูและปรับตัวรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกชวง
ชีวิตของการประกอบวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดกําหนดข้ึนมาจาก
พ้ืนฐานของการยอมรับวาวิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังในระดับโลกอยางมากท่ีจะสรางและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงแสดงถึงสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีตอบสนองความตองการ
ของสาธารณชน มาตรฐานดังกลาวจึงกลายเปนสิ่งท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 

มาตรฐานฉบับนี้ มีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาวิชาชีพบัญชีโดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานตางๆ 
เก่ียวกับขอกําหนดข้ันต่ําในการเรียนรูสําหรับผูประกอบวิชาชีพในหลายดาน อาทิเชน การศึกษา 
ประสบการณการทํางานจริง และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ใหตองปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสากล ( International Education Standard : IES) ท่ีออก
โดยสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) ท้ัง 8 ฉบับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการ
บัญชีและพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีในประเทศใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยกลาวถึงคุณสมบัติ
นักบัญชีมืออาชีพ (International Federation of Accountants, 2009) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1  ขอกําหนดเพ่ือเขาสูโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพ (IES 1 Entry Requirements to 
a Program of Professional Accounting Education) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองสําเร็จ
การศึกษาข้ันต่ําทางดานการบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีเปดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี ซ่ึงมีการกําหนดวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษาอยางเปนระบบ และมี
การจัดเนื้อหาเก่ียวกับหลักสูตรการบัญชี (Content of Professional Accounting Education 
Programs) ท่ีจะทําใหผูสําเร็จการศึกษาเปนผูมีความรู และมีความสามารถเปนนักบัญชีมืออาชีพ 
รวมถึงผสมผสานระหวางความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ  

3.2  เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี (IES 2 Content of Professional 
Accounting Education Program) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพตองมีความรูทางวิชาชีพ (Content 
of Professional Accountant) โดยตองประกอบดวยความรูท้ังหมด 3 ดาน ไดแก  
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3.2.1  การบัญชีการเงิน  และวิชาท่ีเก่ียวของ  (Accounting Finance and 
Related Knowledge) ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับวิชา 

1)  บัญชีการเงินและรายงานการเงิน 
2)  บัญชีบริหารและการควบคุม 
3)  ภาษีอากร 
4)  ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
5)  การตรวจสอบและการรับรอง 
6)  การเงินและการจัดการทางการเงิน 
7)  จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3.2.2  ความรูเก่ียวกับองคกรธุรกิจ (Organization and Business) ประกอบดวย 
เนื้อหาเก่ียวกับวิชา 

1)  เศรษฐศาสตร 
2)  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
3)  การบริหารองคกร 
4)  จริยธรรมทางธุรกิจ 
5)  ตลาดเงิน 
6)  วิธีการเชิงปริมาณ 
7)  พฤติกรรมองคกร 
8)  การตลาด 
9)  ธุรกิจระหวางประเทศ 
10) การจัดการ และการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 

3.2.3  ความรูและความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    (Information 
and Technology) ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับวิชา 

1)  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  ความรูเก่ียวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3)  ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4)  ความสามารถของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  ความสามารถและบทบาทของผูบริหาร ผูประเมิน และผูออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 

3.3  ทักษะทางวิชาชีพ (IES 3 Professional Skills) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพตองมี
ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) เพ่ือใหสามารถสนองตอบความตองการของฝายตางๆ ท่ี
เก่ียวของได ไดแก  

3.3.1  ทักษะทางดานความรู (Intellectual Skill) เชน ความรูความเขาใจ การ
ประยุกตใชความรูเพ่ือใชในการแกปญหา การตัดสินใจ และการใชวิจารณญาณท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานบัญชี เปนตน 
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3.3.2  ทักษะดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาท่ี (Technical and Functional 
Skill) เชน ทักษะการคํานวณ การวิเคราะหความเสี่ยง และการรายงาน เปนตน 

3.3.3  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skill)  เชน การมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ความสามารถในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
เปนตน 

3.3.4  ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน (Interpersonal and 
Communication Skill) เชน การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข และการทํางานเปนทีม 
เปนตน 

3.3.5  ทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจและองคกร   (Organizational  and 
Business Management Skill) เชน การวางแผนกลยุทธ การจัดโครงการ ความเปนผูนํา เปนตน 

3.4  คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (IES 4 Professional Values, 
Ethics and Attitudes) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพตองเปนผูมีคุณคาแหงวิชาชีพ มีจริยธรรม และมี
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ (Professional Value, Ethic and Attitudes) ไดแก 

3.4.1  ความซ่ือสัตยตอวิชาชีพ นักบัญชีตองมีความซ่ือสัตย 
3.4.2  ความเปนกลาง นักบัญชีตองไมมีความลําเอียง ไมมีผลประโยชนทับซอน 

หรือไดรับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนซ่ึงทําใหสงผลตอการตัดสินใจทางวิชาชีพ 
3.4.3  ความสามารถในการรักษาความลับ นักบัญชีตองเก็บรักษาขอมูลท่ีไดจาก

การปฏิบัติงานในวิชาชีพไวเปนความลับและไมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกบุคคลท่ีสาม หากไมไดรับ
อนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจในเรื่องดังกลาว นอกจากจะเปนเรื่องการใหขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.4.4  การปฏิบัติตนเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ นักบัญชีตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
และขอบังคับท่ีเก่ียวของ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกวิชาชีพ 

3.4.5  ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ นักบัญชีตองมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องในดานการปฏิบัติงาน กฎหมาย ขอบังคับ เพ่ือใหมีความรูความสามารถอยูใน
ระดับท่ีสามารถใหบริการทางวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.5  ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง  (IES 5   Practical  Experience 
Requirements for Aspiring Professional Accountants) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองมี
การสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ (Practical Experience Requirements) เปนระยะเวลานานและ
เขมขนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีท่ีมีความรูความสามารถและมีทักษะทางวิชาชีพ 
รวมท้ังมีความรูและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบกํากับดูแลและมีกระบวนการติดตามอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 

3.6  การประเมินความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (IES 6 Assessment of 
Professional Capabilities and Competence) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองผานการ
ประเมินศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Capabilities and Competence) 
ซ่ึงจะเปนการประเมินความรูความสามารถทางเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณคา 
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ทัศนคติทางวิชาชีพและจริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องบงชี้วาผูประกอบวิชาชีพจะประกอบวิชาชีพบัญชีได
อยางเต็มความสามารถ 

3.7  การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องกับโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (IES 7 Continuing Professional Development : A 
Program of Lifelong Learning and Continuing Development Professional Competence) 
กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูตอเนื่องอยางไมจบสิ้น (Continuing 
Professional Development (CPD) : Program of Lifelong Learning) ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จะตองไดรับการฝกฝนในการประกอบวิชาชีพจะตองมีหนาท่ีดํารงความสามารถและปรับปรุงพัฒนา
ความรูเพ่ิมเติมของตนใหทันสมัยอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กํากับ
ดูแลและมีกระบวนการติดตามอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 

3.8  ขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (IES 8 Competence 
Requirement for Audit Professionals) กําหนดสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
(Audit Professional) ซ่ึงกําหนดวาผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีนอกจากจะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
เปนนักบัญชีมืออาชีพ ดังท่ีกลาวไวใน IES ฉบับท่ี 1 - 7 แลวยังตองมีความรูความสามารถในการสอบ
บัญชี  ขอมูลทางการเงินการบัญชีและการรายงานทางการเงินในระดับสูง อีกท้ังตองมีความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะท่ีจําเปนตอการตรวจสอบบัญชี และท่ีสําคัญคือจะตอง
ผานการวัดผลขีดความสามารถในการเปนผูสอบบัญชีอยางเปนระบบอีกดวย  

 จากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 1-8 (IES 1 – 
IES 8) ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับ   IES 2 ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับความรูทางวิชาชีพ   IES 3 ซ่ึงมีเนื้อหา
เก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพ   และ IES 4 ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบการศึกษา เนื่องจากเปนฉบับท่ีทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได
มีการแปลและบังคับใช (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2554) 
 
4.  คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  

สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) 
ดําเนินงานในรูปคณะกรรมการและมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีเพ่ือสามารถใหบริการท่ีมีคุณภาพสูงอยางสมํ่าเสมอตอสาธารณชน ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐาน
จรรยาบรรณนักบัญชีระหวางประเทศ (International Ethics Standards Board of Accountants 
: IESBA)  ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีข้ึนในป  พ.ศ.  2553   เปน
ภาษาอังกฤษ และเผยแพรผานทางเว็บไซดของ IFAC โดยมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2554 เพ่ือเปนมาตรฐานทางดานจรรยาบรรณใหสมาชิกนําไปปฏิบัติในประเทศของตน และ
กําหนดใหสมาชิกตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรฐานจรรยาบรรณนี้เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผู
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ประกอบวิชาชีพบัญชีใหมีมาตรฐานดานจรรยาบรรณในระดับสูงตอการใหบริการสาธารณชน หากมี
ขอกฎหมายหรือขอบังคับของประเทศนั้นๆ กําหนดไวแลว ก็อาจนําไปปฏิบัติเพียงบางสวนได 
 เม่ือป พ.ศ. 2553 ประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกขอบังคับ (ฉบับท่ี 19) เรื่อง 
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2553)  เพ่ือใชบังคับกับสมาชิกของสภา
วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณนี้ถูกนํามาใชเปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงาน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวาง
ระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเก่ียวกับการ
บัญชีดานอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง หรือผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศ
ไทย ขอบังคับเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับนี้ ประกอบดวย 

4.1  บทท่ัวไป (หมวด 1) 
4.1.1  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

นี้ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
4.1.2  ในกรณีท่ีมีปญหาการตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ให

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูวินิจฉัย และถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เปนท่ีสุด 

4.2  ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต (หมวด 2) 
4.2.1  ความโปรงใส   

1)  ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
4.2.2  ความเปนอิสระ 

1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจและปฏิบัติงานอยางเปน
อิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี 

2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานท่ีตนขาดความเปนอิสระ
ภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี 

4.2.3  ความเท่ียงธรรม 
1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซ่ือตรงตอ

วิชาชีพ และตองไมมีสวนไดเสียในงานท่ีตนประกอบวิชาชีพ นอกจากคาตอบแทนท่ีไดรับจากการ
ประกอบวิชาชีพนั้น 

2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดโดย
ปราศจากความมีอคติและความลําเอียง 

3)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจอยางเท่ียงธรรมโดย
หลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือสถานการณใดๆ ท่ีอาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดโดยโปรงใส อิสระ และซ่ือสัตยสุจริต 

4.2.4  ความซ่ือสัตยสุจริต 
1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา จริงใจ 

ซ่ือตรงตอวิชาชีพ ไมคดโกง ไมหลอกลวง 



13 
 

2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานท่ีเปนจริง 
3)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมอางหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนอางวาได

ปฏิบัติงานโดยท่ีไมไดมีการปฏิบัติงานจริง 

4.3  ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (หมวด 3) 
4.3.1  ความรู ความสามารถ 

1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ เอาใจใสอยางเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ 

2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถ
เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จได 

3)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ ดวยความมุงม่ันและ
ขยันหม่ันเพียร 

4)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองศึกษาหาความรูและความชํานาญทาง
วิชาชีพเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.3.2  มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
1)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพใหสอดคลองกับ

มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
2)  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

และดวยความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

4.4  การรักษาความลับ (หมวด 4) 
4.4.1  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรท่ีตน

ไดมาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององคกรท่ีตนสังกัด
ไปเปดเผยตอบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ โดยไมไดรับอนุญาตจากองคกร เวนแตในกรณีท่ี
เปนการเปดเผยตามสิทธิหรือหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

4.4.2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรท่ีไดมา
จากการปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององคกรท่ีตนสังกัดไปใช
เพ่ือประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

4.5  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ (หมวด 5) 
4.5.1  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีตอ

ผูรับบริการ 
4.5.2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเกิด

ความนาเชื่อถือและมีประโยชนตอผูรับบริการ 



14 
 

4.6  ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบัติหนาท่ีให (หมวด 6) 

4.6.1  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคกรท่ีตน
สังกัด 

4.6.2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต อุทิศตน 
ทุมเท ดูแลทรัพยสินขององคกรท่ีตนสังกัด 

4.6.3  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชเวลา และทรัพยสินขององคกรท่ีตนสังกัดให
เกิดประโยชนสูงสุด ไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลท่ีสามท้ังทางตรงและทางออม 

4.6.4  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร สถาบัน ธุรกิจ
ภายนอก หรือความสัมพันธทางเครือญาติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

4.6.5  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมกระทําการใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอชื่อเสียง 
และการดําเนินการขององคกรท่ีตนสังกัด 

4.6.6  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ มีเหตุผลในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกรท่ีตนสังกัด รวมถึงนายจาง(ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน 
เจาของ) ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

4.7  ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณท่ัวไป (หมวด 7) 
4.7.1  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมแยงงานวิชาชีพบัญชีจากผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีดานเดียวกันรายอ่ืน 
4.7.2  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีเกินกวาท่ีรับ

มอบหมายจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีรายอ่ืน 
4.7.3  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหขอมูลเก่ียวกับงานของตนเกินความเปน

จริง ไมโออวด หรือเปรียบเทียบตนหรือองคกรท่ีตนสังกัดอยูกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกัน
รายอ่ืน หรือองคกรท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานเดียวกันรายอ่ืนสังกัดอยู 

4.7.4  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชน
ใดๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหบุคคลอ่ืนแนะนําหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาใหตน 

4.7.5  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจาก
บุคคลใด เม่ือบุคคลนั้นไดรับงานจากการแนะนําหรือการจัดหางานของตนในฐานะท่ีเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีขององคกรนั้น 

4.7.6  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไมกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนใน
การใหบริการวิชาชีพบัญชีโดยมิไดคํานึงถึงลักษณะ ความเสี่ยง ความซับซอนและปริมาณของงานท่ีตน
ใหบริการหรือมีสวนรวมในการใหบริการวิชาชีพบัญชี 

4.7.7  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกใน
หนาท่ี และไมปฏิบัติตนในลักษณะท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี 
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ขอบังคับในจรรยาบรรณนี้กลาวถึง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีดีตองปฏิบัติ
หนาท่ีใหกับผูมีสวนไดเสียดวยความโปรงใส เปนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีกําหนดไว ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความเปนจริง มีความเปนอิสระ ปฏิบัติงานโดย
ปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนทําใหเกิดความเปนกลาง มีความเท่ียงธรรม กลาวคือ การใชดุลยพินิจ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจากอคติ ความขัดแยงทางผลประโยชน มีความซ่ือสัตยสุจริต 
ปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานท่ีเปนจริงและเชื่อถือได ปฏิบัติงาน
จริง มีความรูความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยูบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ
และมาตรฐานในการทํางาน รวมท้ังตองรักษาความลับของผูใชบริการ โดยไมนําขอมูลใดๆ ท่ีปกติ
ไมไดเผยแพรตอสาธารณชนมาเปดเผย เปนตน (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค, 2557: 23) 

คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ มีความจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
เพ่ือใชเปนกรอบในการทํางานภายใตสภาพแวดลอมของวัฒนธรรม กฎเกณฑและขอบังคับท่ีแตกตาง
กัน(สภาวิชาชีพบัญชี, 2554)  นักบัญชีจึงตองปฏิบัติงานโดยยึดถือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ซ่ึง
หมายถึง การประกอบอาชีพสุจริต มีความซ่ือสัตยตออาชีพโดยยึดหลักคุณธรรมและการอยูรวมกัน
อยางสันติไมดูถูกอาชีพตน  

 คานิยมวิชาชีพ คือ คานิยมท่ีบุคคลในวิชาชีพนั้นๆ จะตองยึดถือปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติงาน ทําใหงานวิชาชีพมีความเจริญกาวหนา สังคมใหความศรัทธา
เลื่อมใส ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานนั้นๆ ก็ไดรับการพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ คานิยมประเภทนี้ประกอบดวยอุดมการณวิชาชีพ วินัยวิชาชีพ มารยาททางวิชาชีพและ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ (สาโรช บัวศร,ี 2555 : 10) 

ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอมของบุคคล ท่ีจะแสดงพฤติกรรมการกระทําออกมา
ในทางสนับสนุนหรือการตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ (Kendler, 1963 : 72) โดยท่ัวไปแลว 
คานิยมและทัศนคติ ควรครอบคลุมถึง  

1.  ประโยชนสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม  
2.  การพัฒนาอยางตอเนื่องและการเรียนรูตลอดชีวิต  
3.  ความเชื่อถือได  
4.  ความรับผิดชอบ  
5.  ความตรงตอเวลา  
6.  ความมีมารยาท  
7.  กฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 
 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค มีดังนี้ 
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5.1  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) มีดังนี้ 

5.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
5.1.2  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
5.1.3  มีความสามารถคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  บูรณาการความรู และประสบ 

การณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ 
5.1.4  มีโลกทัศนท่ีกวางไกล    ความคิดสรางสรรคพัฒนาตนเองท้ังดานความรู

ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
5.1.5  มีความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.2  คุณลักษณะของนักบัญชีในยุค 2000 (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย, 2541) 

5.2.1  มีความรูพ้ืนฐานดานการบัญชี และเขาใจระบบงานบัญชีอยางดี 
5.2.2  มีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการทํางานบัญชีไดเปนอยางดี 
5.2.3  มีความเขาใจงานดานอ่ืนๆ ของกิจการเพ่ือใหสามารถเขาใจความตองการ

ของฝายอ่ืนๆ และผูบริหารท่ีมีตอขอมูลและสารสนเทศทางบัญชีไดอยางดี 
5.2.4  มีความสามารถในการแปลความขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตองเหมาะสม 
5.2.5  รูจักการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีจะเปนประโยชนตอ

ผูใช สามารถสรุปสาระสําคัญจากขอมูลทางการบัญชีเพ่ือแสดงสภาพท่ีแทจริงของกิจการ 
5.2.6  สามารถเลือกและสรางรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
5.2.7  มีความสามารถในการคนควา สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในโลก

ธุรกิจและตลาดการเงิน รวมท้ังมาตรฐานการบัญชีใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
5.2.8  มีความตั้งใจ ใฝรู และกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหมๆ 
5.2.9  มีความเปนอิสระในการทํางานมากข้ึน 
5.2.10 มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชีและการสอบบัญชี 
 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นิตยา สําเร็จผล และคณะ (2542) ไดศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตวิทยาเขต
พระนครใต พบวา นายจางมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตในดานบุคลิกภาพและจริยธรรม 
บัณฑิตตองสามารถวิเคราะหและแกปญหาดวยเหตุผล บัณฑิตสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความ
เปนผูนํา รักในองคกร มีความม่ันใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต ขยันและอดทนในการ
ทํางาน 
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ชวัลนุช กิจเจริญ (2545) ระบุวาบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอคุณสมบัติทางทักษะดาน
เทคนิคการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพมากท่ีสุด สําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหความสําคัญกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีในดานความรูดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด อีกท้ังยังตองการใหพนักงานบัญชีมีลักษณะดานการวิเคราะหและแกไข
ปญญามากกวาบริษัทเอกชน 

สุวรรณ หวังเจริญเดช (2546) ไดศึกษาคุณสมบัติเฉพาะท่ีสําคัญของผูทําบัญชี เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของผูทําบัญชีจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวทางการศึกษา
วิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ (International Education Guidelines-IEG) ฉบับท่ี 9 พบวา         
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดมหาสารคามมีความสามารถดานการทํางานวิชาชีพอยูในระดับ     
ปานกลาง ซ่ึงประกอบดวยความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสื่อสาร ดานการแกไขปญหาดวย
เหตุผล และดานการจัดการขอมูล แตยังขาดความรูความเขาใจดานการบัญชีและบริหารธุรกิจ ทําให
ไมสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจในเหตุการณธุรกิจท่ีซับซอนไดดีเทาท่ีควร อีกท้ังไมสามารถ
นําเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีเปนสาระสําคัญเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารในการตัดสินใจได ผูทําบัญชีจึง
ตองไปเพ่ิมพูนความรูทางดานมาตรฐานการบัญชีและความรูท่ีเก่ียวของ 

 อนุรักษ ทองสุโขวงศ (2547) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีธุรกิจในจังหวัด
ขอนแกนตองการ พบวา ผูประกอบธุรกิจทุกประเภทในเขตจังหวัดขอนแกนมีความตองการผูทําบัญชี
เพศหญิงมากกวาเพศชาย เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเพศหญิงท่ีมีความละเอียดและรอบคอบ
มากกวาซ่ึงถือเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานดานการบัญชี อีกท้ังพบวา ผูประกอบธุรกิจ 
สวนใหญพิจารณาถึงคุณสมบัติในดานการมีคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และ
บุคคลนั้นตองสามารถรักษาความลับของธุรกิจได เปนเกณฑประกอบในการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน
ในตําแหนงพนักงานบัญชี นอกจากนี้ยังพบวา ผูประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความตองการผูทําบัญชี
ท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากลักษณะของธุรกิจและการดําเนินงานท่ีมีความแตกตาง
กัน 

 ศรัณย ชูเกียรติและคณะ (2548) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหการปฏิบัติงานและการสํารวจ
ทักษะท่ีจําเปนของนักบัญชีบริหารในบริษัทขนาดใหญ พบวาความรูและทักษะท่ีจําเปนของนักบัญชี
บริหาร คือทักษะดานความรูท่ีเก่ียวกับดานบริหารธุรกิจท่ีเก่ียวของ นักบัญชีบริหารตองมีวิสัยทัศน 
สามารถตัดสินใจในการแกปญหาและลดความขัดแยงได มีความเปนผูนํา มีจริยธรรม และมี
ความสามารถในการใหคําปรึกษากับหนวยงานอ่ืนได 

เพ็ญธิดา พงษธานี (2548) ไดศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีองคกรและ
ผูรับผิดชอบงานดานบัญชีท่ีพึงประสงค ระบุวาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีองคกรรัฐบาล
และองคกรเอกชนพึงประสงค ใน 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานความรู (2) ดานทักษะ (3) ดานคุณคา 
จรรยาบรรณ และ (4) ดานบุคลิกภาพ จากการศึกษาพบวาดานคุณคาและจรรยาบรรณสําคัญท่ีสุด 
รองลงมา คือ คุณลักษณะดานความรูและคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ  
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กันตกนิษฐ หาญวงษา (2549) ไดศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของ
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองการนั้น เนนใหความสําคัญกับ
คุณสมบัติในดานการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบ คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเปนหลัก อีกท้ังตองมีความรับผิดชอบในดานงานบัญชีและงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 นันทวดี วุฒิกรณ (2550) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถาน
ประกอบการตองการในจังหวัดพระเยา พบวา คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีผูประกอบการพึงประสงค
มากท่ีสุดคือดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังและรอบคอบตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ไมกระทําการใดๆ  

 กรรณิการ  ลํ าลือ (2552)  ได ศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของนักบัญชี ท่ี พึงประสงคของ
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม พบวา คุณสมบัติท่ีเก่ียวกับทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ี
งาน ไดแก ความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ
ถูกตองครบถวนตามเกณฑ และทันตอเวลา เปนคุณสมบัติท่ีผูประกอบการมีความตองการอยูในระดับ
มาก  

 บวรลักษณ เงินมา (2553) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในความ
ตองการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูประกอบการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการคัดเลือกบุคลากรทางบัญชีของสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ สวนใหญใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมาให
ความสําคัญในดานความรูความสามารถทางการบัญชี และดานการใชภาษาตางประเทศ 

 ปาลวี เชาวพานิช และอนุชา พุฒิกูลสาคร (2554) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ี    
พึงประสงคของผูประกอบการธุรกิจในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ พบวา ผูประกอบการธุรกิจในเขต
อําเภอเมืองกาฬสินธุใหความสําคัญกับคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ีพึงประสงคในดานความชํานาญของ
ผูทําบัญชีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ใหความสําคัญดานคุณคาทางวิชาชีพ และท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุด
คือ ดานความรูของผูทําบัญชี  

พงศศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2554) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชี : 
มุมมองของผูบริหารงานสายบัญชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผลของการศึกษา
พบวาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีตามความเห็นของผูบริหารงานสายบัญชีมี 11 ประเภท ซ่ึง
สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีท่ีผูบริหารงานดานบัญชีใหความสําคัญไว 5 อันดับแรก คือ ความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางปญญา ทักษะทางองคกรและการจัดการ ความรูเก่ียวกับองคกร
และธุรกิจ และความรูดานการบัญชีและการเงิน  
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 โสภาพรรณ ไชยพัฒน (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ี        
พึงประสงคของผูประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต พบวา ในภาพรวมคุณลักษณะของผูทําบัญชีท่ี  
พึงประสงคมากท่ีสุด คือ ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ รองลงมา คือ ทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน และทักษะทางปญญา ตามลําดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา สมมติฐานขอท่ี 1 ผูประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ีพึงประสงคดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ี ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดานทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
การสื่อสารแตกตางกันในบางเรื่อง  แตทางดานทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
แตกตางกันในทุกเรื่อง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สมมติฐานขอท่ี 2 พบวา ผูประกอบการท่ีมี
ประเภทธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ีพึงประสงคดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทาง
ธุรกิจ แตกตางกันในบางเรื่อง สวนทักษะทางดานวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน ทักษะดานการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร แตกตางกันในทุกเรื่อง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สมมติฐานขอท่ี 3 พบวา ผูประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะผูทําบัญชีท่ีพึงประสงคดานทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 
ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร มีความแตกตางกันในบางเรื่อง สวนทักษะ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ มีความคิดเห็น       
ไมแตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงาน
บัญชีท่ีพึงประสงคตามทัศนะของสถานประกอบการ พบวา คุณสมบัติของพนักงานบัญชีท่ีพึงประสงค
ตามทัศนะของสถานประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดคือ คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ รองลงมา คือ ดานมนุษยสัมพันธ  ดานการสื่อสาร ดานบุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน และดาน
ความสามารถทางสังคม ตามลําดับ และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา สมมติฐานขอท่ี 1 สถาน
ประกอบการท่ีประเภทกิจการแตกตางกันมีความตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สมมติฐานขอท่ี 2 สถานประกอบการท่ีลักษณะการ
ประกอบอุตสาหกรรมแตกตางกันมีความตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สมมติฐานขอท่ี 3 สถานประกอบการท่ีระยะเวลาเริ่ม
ดําเนินกิจการแตกตางกันมีความตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน ซ่ึง
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สมมติฐานขอท่ี 4 สถานประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานในสถาน
ประกอบการแตกตางกันมีความตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน ซ่ึง
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สุพัตรา เนื่องวัง (2556) ไดศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของบริษัทผาแดง 
อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) จังหวัดตาก พบวา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคท่ีผูบริหารให
ความสําคัญมากท่ีสุด คือดานการควบคุมการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ยังพบวา เขตพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
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ท่ีแตกตางกัน แตคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 คุณสมบัติดานทักษะทางวิชาชีพ 
และคุณสมบัติดานการควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชีไมแตกตางกัน 

 Baker et al. (2000) ไดระบุวา จากการประเมินคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ ผูวาจาง อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  การจาก
การศึกษาครั้งนี้พบวา อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไมทราบวาคุณสมบัติขอใดท่ีสําคัญ
ท่ีสุดกับนายจาง ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความเขาใจวา ทักษะของนักบัญชีท่ีผูวาจางคาดหวัง
คือ ทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห ความเปนมืออาชีพและการทํางานรวมกันเปนทีม สวนผู 
วาจางตองการนักบัญชีท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางบัญชีเปนอยางดี และมีทักษะในการคิดวิเคราะหในการ
แกปญหา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระบุวาคุณลักษณะท่ีสําคัญนอยท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยสวน
บุคคล  

Swangnate (2004) ศึกษาพบวาผูบริหารฝายบัญชีและการเงินมีความคาดหวังในดาน
จริยธรรมมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือทักษะความเปนมืออาชีพ สําหรับทักษะความเปนมืออาชีพ
นั้น ผูบริหารฝายบัญชีและการเงินมีระดับความคาดหวังเก่ียวกับทักษะทางดานบุคคล ตามดวยทักษะ
ในการเรียนรูงานอยางชาญฉลาด นอกจากนี้ยังพบวาผูบริหารฝายบัญชีและการเงินท่ีมีประสบการณ
ในการทํางาน ระดับการศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีความคาดหวังตอคุณลักษณะของ    
นักบัญชีท่ีแตกตางกัน 

Verschoor (2009) ศึกษาพบวา องคกรไดใหความสนใจในเรื่องของความซ่ือสัตยสุจริตเปน
อยางมาก จากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาไดพบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และปญหาการลมละลาย
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย อันสืบเนื่องมาจากเกิดการทุจริตภายในองคกรและการขาด
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ท้ังนี้ในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเนน
ใหสถาบันการศึกษาสรางระบบการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงจรรยาบรรณทางดานความซ่ือสัตย  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน

ประเทศไทย    เปนการวิจัยเชิงพรรณนา   (Descriptive Research)   โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุมหัวหนาฝายบัญชีของสถานประกอบการท่ีเปน
สมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย ในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น         
614 ราย  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน  243 ราย  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุมตามจังหวัด (Cluster or Area Random Sampling) ซ่ึงมีวิธีการคํานวณดังนี้  

1.  แบงกลุมหัวหนาฝายบัญชีของสถานประกอบการท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทย โดยใชจังหวัดเปนเกณฑในการแบงกลุมไดจํานวนท้ังสิ้น 16 จังหวัด เพ่ือสํารวจ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในมุมมองของกลุมหัวหนาฝายบัญชีของสถานประกอบการ  

2.  สุมตัวอยางจากจังหวัด โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ซ่ึงจากการคํานวณหา
กลุมตัวอยางโดยระบุความคาดเคลื่อนท่ี 0.05 พบวาในงานวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางประมาณ 243 
กลุมตัวอยาง แสดงไดดังสูตรตอไปนี้  

n   =  N/(1+Ne2) 
 

โดยท่ี  
N คือ จํานวนประชากรท้ังหมด (ในท่ีนี้คือจํานวนหัวหนาฝายบัญชีในสถานประกอบการ

เทากับ 614 คน)  
n คือ จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  
e คือ คาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (ในท่ีนี้ยอมรับไดไมเกิน รอยละ 5) 

แทนคาในสูตร 
n  =  N/(1+Ne2)  
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    จะไดจํานวนตัวอยาง (n) =  614/[1+(614x0.052)] 

n  =  243 

จํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 243 คน 

3. คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยแบงไปตามเขต โดยใชสูตรการคํานวณของ Nag talon 
(นําชัย ทนุผล, 2529) โดยมีรายละเอียดแสดงผลไดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลการกําหนดกลุมตัวอยาง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) จํานวนท่ีสง (คน) 
กรุงเทพมหานคร 194 77 194 
สมุทรสาคร 41 16 41 
สมุทรปราการ 141 56 141 
ฉะเชิงเทรา 32 12 32 
ปทุมธาน ี 39 15 39 
ชลบุรี 76 30 76 
ปราจีนบุรี 5 2 5 
อยุธยา 19 8 19 
ระยอง 34 14 34 
สระบุรี 3 1 3 
นครราชสีมา 4 2 4 
นครปฐม 13 5 13 

 
ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) จํานวนท่ีสง (คน) 
สุพรรณบุรี 3 1 3 
ราชบุรี 3 1 3 
นนทบุรี 6 2 6 
พิษณุโลก 1 1 1 

รวม 614 243 614 

กลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณมีจํานวนเทากับ 243 ตัวอยาง แตในการสงแบบสอบถาม 
ผูวิจัยจะทําการสงแบบสอบถามจํานวน 614 ชุด  โดยแบบสอบถาม 30 ชุดแรกจะใชสําหรับการ
ทดลองทดสอบ (pre-test) เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม  และแบบสอบถามท่ี
เหลือจํานวน 584 ชุด จะใชสําหรับการเก็บขอมูลจริง 
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การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหมีการรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูล 
ปฐมภูมิ เพ่ือใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความเก่ียวกับทฤษฎี 
แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายปด (Close-
Ended Question)     และคําถามปลายเปดกับกลุมตัวอยางซ่ึงไดแก     หัวหนาฝายบัญชีในสถาน
ประกอบการท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยในป พ.ศ. 2559 
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสราง
ข้ึนเพ่ือใหครอบคลุมตัวแปรและวัตถุประสงคของการวิจัย โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร ทฤษฎ ี
แนวคิดและผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชกําหนดกรอบแนวคิด คํานิยาม โครงสรางของ
ตัวแปรท่ีตองการวัด แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงรายละเอียดของคําถามออกเปน 3 สวน 
ประกอบดวย 

สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามมีลักษณะคําถามปลายปด (close-ended question) เก่ียวกับ
ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ ดังนี้ รูปแบบธุรกิจ กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวนพนักงาน
และทุนจดทะเบียนของสถานประกอบการ 

สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามมีลักษณะคําถามปลายปด (close-ended question) เก่ียวกับ
ความคิดเห็นคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้  ความรูในวิชาชีพบัญชี (knowledge)   ทักษะทางปญญา
(Skills) การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication  
Skills)   คุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Value,  Ethic and Attitudes) 

สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสถานประกอบการ และเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

สําหรับการตอบคําถามในสวนท่ี 2 ไดกําหนดเกณฑในการใหคะแนนและการแปลความหมาย 
โดยขอมูลท่ีแสดงระดับความคาดหวังจะใชเกณฑมาตราวัดความสําคัญ(Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
วิธีการประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ซ่ึงมีความหมายและคาคะแนนดิบ เพ่ือเปลี่ยนระดับ
ความสําคัญใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้นจะหาคาคะแนนรวม คาคะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
และใหความหมายตามชวงคะแนน โดยแบงระดับความคิดเห็นของขอคําถามไวดังนี้ 
         คะแนน       ระดับความตองการ 

5     มากท่ีสุด 
4    มาก 
3    ปานกลาง 
2    นอย 
1 นอยท่ีสุด 
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การตอบคําถามดังกลาว กําหนดใหกลุมตัวอยางเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของแตละชวงคะแนน โดยกําหนดระยะหาง
ระหวางอันตรภาคชั้นมีคา 0.8 ซ่ึงสามารถคํานวณไดจาก (5-1)/5 = 0.8 ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ชวงคะแนน   ระดับความตองการ  
4.21-5.00   อยูในเกณฑเฉลี่ยมีความตองการระดับมากท่ีสุด 
3.41-4.20   อยูในเกณฑเฉลี่ยมีความตองการระดับมาก  
2.61-3.40   อยูในเกณฑเฉลี่ยมีความตองการระดับปานกลาง  
1.81-2.60   อยูในเกณฑเฉลี่ยมีความตองการระดับนอย  
1.00-1.80   อยูในเกณฑเฉลี่ยมีความตองการระดับนอยท่ีสุด 

ในสวนของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ(แบบสอบถาม)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ี
สรางข้ึนมาทําการทดสอบความตรงตามเนื้อหา(Content Validity) โดยนําแบบสอบถามนั้นไปเสนอ
ขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยจํานวน 3 ทาน ไดแก ผศ.ดร.วรรณรี  
ปานศิริ  ผศ.ดร.อธิสิทธิ์  นุชเนตร  และดร.นิภารัตน  สายประเสริฐ เพ่ือทําการทดสอบแบบสอบถาม
ใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาหรือประเด็นท่ีตองการวัด 

หลังจากนั้น ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Congruence) แลวคัดเลือกขอคําถามใน
แบบสอบถามท่ีมีคาเทากับหรือมากกวา 0.5 ข้ึนไป  เม่ือปรับปรุงแกไขแบบสอบถามแลวจึงนําไป   
ทําการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)    โดยการทดลองทดสอบกับประชากรท่ีไมไดเปนกลุม
ตัวอยางในการเก็บขอมูลจริงจํานวน 30 ชุด และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังฉบับมาวิเคราะห
หาความเชื่อม่ัน โดยวิธีการใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตามแบบ 
Cronbach (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2550 : 236) ใหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามเทากับ 
0.8560 จึงสามารถนําไปเก็บรวมรวบขอมูลจริงตอไปได 
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล เพ่ือใหครอบคลุม
วัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้ 

3.1  ผูวิจัยทําหนังสือไปยังสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและ
ขอความอนุเคราะหทําหนังสือนําถึงสมาชิกของสมาคมฯ และชวยประสานในการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการตอบแบบสอบถาม  

3.2  ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับสมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวน    
ยานยนตไทยเพ่ือสงแบบสอบถาม  

3.3  ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  ตามวัน  และสถานท่ีกําหนด 
โดยผูวิจัยจะทําหนังสือชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหผูใหขอมูลเขาใจตรงกัน และ
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ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางถูกตองครบถวน หลังจากผูใหขอมูลตอบแบบสอบถาม
เสร็จสิ้น ผูวิจัยจะตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือความถูกตองและครบถวนสมบูรณอีกครั้ง  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค
สําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซ่ึงข้ึนอยูกับความ
สะดวกของสถานประกอบการ ไดแก การสงแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย(ผูวิจัยไดจัดสงซองเปลาซ่ึง
ติดดวงตราไปรษณียากรพรอมพิมพชื่อและท่ีอยูของผูวิจัยแนบไปพรอมกับแบบสอบถามท่ีสงทาง
ไปรษณีย)  ทางอีเมล และทางโทรสาร 
4.  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการ ดังนี้ 
4.1  นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน โดยคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ 
4.2  ตรวจและลงรหัส(Coding From) ในแบบสอบถามทุกขอ 
4.3  นําขอมูลท่ีตรวจและลงรหัสแลวไปทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ือวิเคราะหทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีผูวิจัยใชวิเคราะหจําแนกแบงออกเปน 2 
กลุม คือ  

4.3.1  สถิติเชิงพรรณนา เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับมา โดย สวนท่ี 1 และสวน
ท่ี 2 เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามใหเลือกรายการ (Checklist) 
ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แลวนําเสนอผลในรูปของคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.3.2  สถิติเชิงอนุมาน   ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐาน    ซ่ึงวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป จากการนําขอมูลการตอบแบบสอบถาม เขาสูกระบวนการวิเคราะหทางสถิติ โดย
การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กําหนดระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significance) ท่ี 0.05 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการท่ีเปน
สมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจ กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวน
พนักงาน และทุนจดทะเบียน  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ 
ดานความรูในวิชาชีพบัญชี ดานทักษะทางปญญา ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
ดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคของสถานประกอบการตามรูปแบบธุรกิจ  กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวนพนักงาน และทุน 
จดทะเบียน  ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการวิเคราะหเชิงสํารวจ การนําเสนอผลการวิจัยสามารถสรุป
แยกตามวิธีทางสถิติท่ีใชศึกษาดังตอไปนี้  

1.  ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 
2.  ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงอนุมาน 

 
1.  ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 

ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยางจํานวน 
243 แหง ท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2  สถานท่ีตั้งของบริษัทท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย ตามกลุม   
เปาหมาย 

 

สถานท่ีตั้ง จํานวน (แหง) คารอยละ (%) 
กรุงเทพมหานคร 77 31.69 
สมุทรสาคร 16 6.58 
สมุทรปราการ 56 23.05 
ฉะเชิงเทรา 12 4.94 
ปทุมธาน ี 15 6.17 
ชลบุรี 30 12.34 
ปราจีนบุรี 2 0.82 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

สถานท่ีตั้ง จํานวน (แหง) คารอยละ (%) 
อยุธยา 8 3.29 
ระยอง 14 5.76 
สระบุรี 1 0.41 
นครราชสีมา 2 0.83 
นครปฐม 5 2.06 
สุพรรณบุรี 1 0.41 
ราชบุรี 1 0.41 
นนทบุรี 2 0.83 
พิษณุโลก 1 0.41 

รวม 243 100 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีสถานท่ีตั้งอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 77 แหง คิดเปนรอยละ 31.69 รองลงมามีสถานท่ีตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 56 
แหง คิดเปนรอยละ 23.05 ท่ีเหลืออยูในจังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
อยุธยา นครปฐม ปราจีนบุรี นครราชสีมา นนทบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และพิษณุโลก 
ตามลําดับ    

 
ตารางท่ี 3 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจ  
 

รูปแบบธุรกิจ จํานวน (แหง) คารอยละ (%) 
หางหุนสวนจํากัด 0 0 
บริษัทจํากัด 229 94.2 
บริษัท (มหาชน) จํากัด 14 5.80 

รวม 243 100 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา สถานประกอบการสวนใหญเปนกิจการประเภท บริษัทจํากัด จํานวน 
229 แหง คิดเปนรอยละ 94.2 รองลงมาเปนกิจการประเภทบริษัท (มหาชน) จํากัด จํานวน 14 แหง 
คิดเปนรอยละ 5.80 และไมมีกิจการประเภทหางหุนสวนจํากัดเลย 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกลุมสินคาหลักท่ีผลิต 
 

กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวน (แหง) คารอยละ (%) 
ยางรถยนต 7 2.9 
อะไหลรถยนต 207 85.2 
ซีลกันน้ํามัน 4 1.6 
ใบเลื่อย 1 .4 
เครื่องมือตัดแตงข้ึนรูปโลหะ 24 9.9 

รวม 243 100 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา สถานประกอบการสวนใหญผลิตสินคาหลักประเภทอะไหลรถยนต

จํานวน 207 แหง คิดเปนรอยละ 85.2 รองลงมาผลิตสินคาหลักประเภทเครื่องมือตัดแตงข้ึนรูปโลหะ  
จํานวน 24 แหง คิดเปนรอยละ 9.9 ท่ีเหลือจะผลิตสินคาหลักประเภทยางรถยนต ซีลกันน้ํามัน และ
ใบเลื่อยตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับจํานวนพนักงาน 
 

จํานวนพนักงาน จํานวน (แหง) คารอยละ (%) 
1 - 50 คน 23 9.5 
51 – 100 คน 39 16 
101 – 150 คน 35 14.4 
ตั้งแต 151 คนข้ึนไป 146 60.1 

รวม 243 100 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีจํานวนพนักงานตั้งแต 151 คนข้ึนไป
จํานวน 146 แหง คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมามีจํานวนพนักงานระหวาง 51 – 100 คน   จํานวน 
39 แหง คิดเปนรอยละ 16 ท่ีเหลือมีจํานวนพนักงานระหวาง 101 – 150 คน    และ 1 - 50 คน 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับทุนจดทะเบียน 
 

ทุนจดทะเบียน จํานวน (แหง) คารอยละ (%) 
1 – 10 ลานบาท 47 19.3 
11 – 50 ลานบาท 70 28.8 
51 – 100 ลานบาท 36 14.8 
ตั้งแต 101 ลานบาทข้ึนไป 90 37 

รวม 243 100 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 101 ลานบาทข้ึน

ไป จํานวน 90 แหง คิดเปนรอยละ 37 รองลงมามีทุนจดทะเบียนระหวาง 11 – 50 ลานบาท จํานวน 
70 แหง คิดเปนรอยละ 28.8 ท่ีเหลือมีทุนจดทะเบียนระหวาง 51 – 100 ลานบาท และ 1 – 10 ลาน
บาท ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 7 ขอมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในภาพรวม 
 

คุณสมบัติ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ

ตองการ 
1. ดานความรูในวิชาชีพบัญชี 4.31 .2825 มากท่ีสุด 
2. ดานทักษะทางปญญา 4.32 .2802 มากท่ีสุด 
3. ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 4.33 .2710 มากท่ีสุด 
4. ดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.36 .2757 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.33 .2773 มากท่ีสุด 
  

จากตารางท่ี 7 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหัวหนาฝายบัญชีในภาพรวมเก่ียวกับ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็นเชนเดียวกัน โดยความตองการดานคุณคา 
ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.36 รองลงมา คือ ดานการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ความตองการดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 ตามลําดับ และดานความรูในวิชาชีพบัญชี มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.31 
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ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค ดานความรูในวิชาชีพบัญชี 
 

1. ดานความรูในวิชาชีพบัญชี 
คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ

ตองการ 
    1.1 มีความรูดานบัญชีการเงิน 4.42 .7687 มากท่ีสุด 
    1.2 มีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบ 
         ภายใน 

4.41 .7296 มากท่ีสุด 

    1.3 มีความรูดานบัญชีภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ 4.31 .7335 มากท่ีสุด 

    1.4 มีความรู ความเขาใจในการวางระบบบัญชีและ 
         ระบบสารสนเทศทางบัญชี 

4.32 .8173 มากท่ีสุด 

    1.5 มีความรู ความเขาใจในการคํานวณตนทุน 4.22 .7834 มากท่ีสุด 

    1.6 มีความรู ความเขาใจในการจัดทํางบการเงิน 
         และการวิเคราะหงบการเงิน 

4.23 .8172 มากท่ีสุด 

    1.7 มีความรูดานการบริหารและการควบคุมทาง 
         การบริหาร 

4.29 .8137 มากท่ีสุด 

    1.8 มีความรูเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี และการให 
         ความเชื่อม่ันทางวิชาชีพบัญชี 

4.31 .7502 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.31 .7767 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหัวหนาฝายบัญชี ในดานความรูใน

วิชาชีพบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยู
ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็นเชนเดียวกัน โดยตองการใหมีความรูดานบัญชีการเงิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.42 รองลงมา คือ ตองการใหมีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.41 ตองการใหมีความรู ความเขาใจในการวางระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางบัญชี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ตองการใหมีความรูดานบัญชีภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ และตองการใหมี
ความรูเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี และการใหความเชื่อม่ันทางวิชาชีพบัญชี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
ตองการใหมีความรูดานการบริหารและการควบคุมทางการบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ตองการให
มีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24  ตองการใหมีความรู ความ
เขาใจในการจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะหงบการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ตามลําดับ และ
ความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ ตองการใหมีความรู ความเขาใจในการคํานวณตนทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.22 
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ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค ดานทักษะทางปญญา 
 

2. ดานทักษะทางปญญา 
คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ

ตองการ 
    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกไข 
         ปญหาได 

4.37 .7678 มากท่ีสุด 

    2.2 มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอ 
         รายงานการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ  
         ถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑ และทัน 

 ตอเวลา 

4.25 .7583 มากท่ีสุด 

    2.3 มีความสามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขา 
         กับการเปลี่ยนแปลง 

4.29 .7655 มากท่ีสุด 

    2.4 มีทักษะในการนําความรูทางวิชาชีพบัญชี 
         ไปประยุกตใชไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

4.34 .7623 มากท่ีสุด 

    2.5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวย 
         ความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

4.34 .7722 มากท่ีสุด 

    2.6 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.37 .7396 มากท่ีสุด 

    2.7 มีความสามารถในการวิเคราะหแบบจําลอง 
         การตัดสินใจและความเสี่ยง 

4.27 .7834 มากท่ีสุด 

    2.8 มีความสามารถในการจัดแจงงานใหเสร็จ 
         ตามกําหนดเวลา 

4.33 .7319 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.32 .7601 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหัวหนาฝายบัญชี ในดานทักษะทาง

ปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกประเด็นเชนเดียวกัน โดยตองการใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกไข
ปญหาได และตองการใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.37 
รองลงมา คือ ตองการใหมีทักษะในการนําความรูทางวิชาชีพบัญชีไปประยุกตใชไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และตองการใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ความตองการใหมีความสามารถในการจัดแจงงานใหเสร็จตาม
กําหนดเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ความตองการใหมีความสามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ความตองการใหมีความสามารถในการวิเคราะหแบบจําลอง
การตัดสินใจและความเสี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ตามลําดับ และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ มี
ความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ ถูกตอง 
ครบถวนตามหลักเกณฑ และทันตอเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
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ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค ดานการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลและการสื่อสาร 
 

3. ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร 
 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ

ตองการ 
    3.1 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.37 .7411 มากท่ีสุด 

    3.2 มีความใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
         และใหความรวมมือกับผูอ่ืน 

4.38 .7745 มากท่ีสุด 

    3.3 มีความเปนผูนําและเปนผูตามท่ีดี  4.31 .7720 มากท่ีสุด 

    3.4 มีกิริยาทาทางสุภาพ ออนนอมถอมตน  
         รูจักกาลเทศะ 

4.30 .7763 มากท่ีสุด 

    3.5 มีความเปนมิตร ใหเกียรติและยกยองผูรวมงาน 
         ดวยความยินดี 

4.25 .8033 มากท่ีสุด 

    3.6 มีความสามารถในการควบคุมอารมณใน 
         สถานการณตางๆ ได 

4.31 .7826 มากท่ีสุด 

    3.7 มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
         ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.35 .7640 มากท่ีสุด 

    3.8 มีความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมท่ีมี 
         ความแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.35 .7373 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.33 .7688 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหัวหนาฝายบัญชี ในดานการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็นเชนเดียวกัน โดยตองการใหมีความใจ
กวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและใหความรวมมือกับผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.38 รองลงมา 
คือ ตองการใหมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ความตองการใหมี
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองการใหมีความสามารถใน
การทํางานในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ความ
ตองการใหมีความเปนผูนําและเปนผูตามท่ีดี และความตองการใหมีความสามารถในการควบคุม
อารมณในสถานการณตางๆ ได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ความตองการใหมีกิริยาทาทางสุภาพ ออน
นอมถอมตน รูจักกาลเทศะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ตามลําดับ และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ 
ความตองการใหมีความเปนมิตร ใหเกียรติและยกยองผูรวมงานดวยความยินดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
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ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค  ดานคุณคา  ทัศนคติ  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

4. ดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ตองการ 

    4.1 มีความขยัน และอดทนตอการทํางาน 4.35 .7906 มากท่ีสุด 

    4.2 มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน 4.24 .8032 มากท่ีสุด 

    4.3 มีวินัยในตนเองและมีความตรงตอเวลา 4.32 .7845 มากท่ีสุด 

    4.4 มีความซ่ือสัตย สุจริตในการทํางาน 4.28 .7644 มากท่ีสุด 

    4.5 มีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน 4.37 .7678 มากท่ีสุด 

    4.6 มีความรักองคกร มีความสามัคคีในหมูคณะ 4.29 .7879 มากท่ีสุด 

    4.7 มีความสนใจใฝรู และตั้งใจเรียนรูตลอดเวลา 4.26 .7797 มากท่ีสุด 

    4.8 มีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีไดไมควร 
         เผยแกบุคคลท่ีสาม นอกจากการใหขอมูลตาม 
         กฎหมายกําหนด 

4.76 .5535 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.36 .6579 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหัวหนาฝายบัญชี ในดานคุณคา 
ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็นเชนเดียวกัน โดยมีการรักษาความลับตอ
องคกร ขอมูลท่ีไดไมควรเผยแกบุคคลท่ีสาม นอกจากการใหขอมูลตามกฎหมายกําหนดมีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 4.76 รองลงมา คือ ตองการใหมีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ความ
ตองการใหมีความขยัน และอดทนตอการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ความตองการใหมีวินัยใน
ตนเองและมีความตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ความตองการใหมีความรักองคกร มีความ
สามัคคีในหมูคณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ความตองการใหมีความซ่ือสัตย สุจริตในการทํางาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ความตองการใหมีความสนใจใฝรูและตั้งใจเรียนรูตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.26 ตามลําดับ และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 
 
2.  ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงอนุมาน 
 

ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงอนุมานของกลุมตัวอยางจํานวน 243 แหง ท่ีเปนสมาชิกของ
สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 12 การจัดเรียงคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค 10 ลําดับ 
 

ลําดับ คุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1     4.8 มีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีไดไมควร 

         เผยแกบุคคลท่ีสาม นอกจากการใหขอมูลตาม 
         กฎหมายกําหนด 

4.76 .5535 

2     1.1 มีความรูดานบัญชีการเงิน 4.42 .7687 
3     1.2 มีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน 4.41 .7296 
4     3.2 มีความใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและให 

          ความรวมมือกับผูอ่ืน 
4.38 .7745 

5     3.1 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.37 .7411 
6     2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกไข 

         ปญหาได 
4.37 .7678 

ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

ลําดับ คุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
คาเฉล่ีย 
( X ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
7     4.5 มีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน 4.37 .7678 
8     2.6 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.37 .7396 
9     3.8 มีความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมท่ีมี 

         ความแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.35 .7373 

10     3.7 มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
         ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.35 .7640 

  
จากตารางท่ี 12 พบวา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค จัดเรียงลําดับตามความตองการ

ไดดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่ง คือ มีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีไดไมควรเผยแกบุคคลท่ีสาม นอกจาก
การใหขอมูลตามกฎหมายกําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76  ลําดับท่ีสอง คือ มีความรูดานบัญชีการเงิน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ลําดับท่ีสาม คือ มีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.41  ลําดับท่ีสี่ คือ มีความใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและใหความรวมมือกับผูอ่ืน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38  ลําดับท่ีหามีสี่ขอ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.37 ไดแก มีความสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาได  มีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และลําดับสุดทายมีสองขอ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.35 
ไดแก มีความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจกับมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชี     

ท่ีพึงประสงค  
 

ปจจัย 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รูปแบบธุรกิจ 
ระหวางกลุม 0.813 24 0.034 0.596 0.933* 
ภายในกลุม 12.381 218 0.057   

รวม 13.193 242    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 13 แสดงใหเห็นผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 โดยใชวิธีวิเคราะหแบบ        
F-Test (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจกับมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี  
พึงประสงค พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.933 มากกวา 0.05 นั่นคือ รูปแบบธุรกิจท่ีแตกตางกันมี
มุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับกลุมสินคาหลักท่ีผลิตกับมุมมองตอคุณสมบัติของ     

นักบัญชีท่ีพึงประสงค 
 

 ปจจัย 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

กลุมสินคาหลักท่ีผลิต 
ระหวางกลุม 32.166 24 1.34 1.641 0.035* 
ภายในกลุม 178.089 218 0.817 

รวม 210.255 242  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 โดยใชวิธีวิเคราะหแบบ       
F-Test (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะหกลุมสินคาหลักท่ีผลิตกับมุมมองตอคุณสมบัติของ    
นักบัญชีท่ีพึงประสงค พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.035 นอยกวา 0.05 นั่นคือ กลุมสินคาหลักท่ีผลิต
ท่ีแตกตางกันมีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับจํานวนพนักงานกับมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชี  
ท่ีพึงประสงค 

 

 ปจจัย 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จํานวนพนักงาน 
ระหวางกลุม 35.069 24 1.461 1.406 0.106* 
ภายในกลุม 226.618 218 1.040 

รวม 261.687 242  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 15 แสดงใหเห็นผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 โดยใชวิธีวิเคราะหแบบ       
F-Test (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะหจํานวนพนักงานกับมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงค พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.106 มากกวา 0.05 นั่นคือ จํานวนพนักงานท่ีแตกตางกันมี
มุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับทุนจดทะเบียนกับมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชี    

ท่ีพึงประสงค 
 

 ปจจัย 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทุนจดทะเบียน 
ระหวางกลุม 29.115 24 1.213 0.892 0.612* 
ภายในกลุม 296.350 218 1.359 

รวม 325.465 242  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 16 แสดงใหเห็นผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4 โดยใชวิธีวิเคราะหแบบ       
F-Test (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะหทุนจดทะเบียนกับมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงค พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.612 มากกวา 0.05 นั่นคือ ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันมี
มุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยเรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการท่ีเปนสมาชิกของ
สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจ กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวนพนักงาน และ
ทุนจดทะเบียน  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ ดานความรูใน
วิชาชีพบัญชี ดานทักษะทางปญญา ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ดานคุณคา 
ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค
ของสถานประกอบการตามรูปแบบธุรกิจ  กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวนพนักงาน และทุนจดทะเบียน  
โดยคณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากหัวหนาฝายบัญชีของสถานประกอบการท่ีเปนสมาชิกของ
สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย จํานวน 243 คน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการสวนใหญเปนกิจการประเภท บริษัทจํากัด จํานวน 229 แหง คิดเปน   
รอยละ 94.2 รองลงมาเปนกิจการประเภทบริษัท (มหาชน) จํากัด จํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 
5.80 และไมมีกิจการประเภทหางหุนสวนจํากัดเลย  สําหรับกลุมสินคาหลักท่ีผลิตสวนใหญผลิตสินคา
ประเภทอะไหลรถยนตจํานวน 207 แหง คิดเปนรอยละ 85.2 รองลงมาผลิตสินคาหลักประเภท
เครื่องมือตัดแตงข้ึนรูปโลหะ  จํานวน 24 แหง คิดเปนรอยละ 9.9 นอกจากนี้สถานประกอบการ  
สวนใหญมีจํานวนพนักงานตั้งแต 151 คนข้ึนไปจํานวน 146 แหง คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมา     
มีจํานวนพนักงานระหวาง 51 – 100 คน จํานวน 39 แหง คิดเปนรอยละ 16 สวนใหญมีทุน         
จดทะเบียนตั้งแต 101 ลานบาทข้ึนไป มีจํานวน 90 แหง คิดเปนรอยละ 37 รองลงมามีทุน          
จดทะเบียนระหวาง 11 – 50 ลานบาท จํานวน 70 แหง คิดเปนรอยละ 28.8  
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 สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค 

 หัวหนาฝายบัญชีของสถานประกอบการท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุก
ประเด็น ( X = 4.33) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความตองการดานดานคุณคา ทัศนคติ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด ( X = 4.36) รองลงมา คือ ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการ
สื่อสาร ( X = 4.33) ความตองการดานทักษะทางปญญา ( X = 4.32) ตามลําดับ และดานความรูใน
วิชาชีพบัญชีนอยท่ีสุด ( X = 4.31) 

ความคิดเห็นของหัวหนาฝายบัญชี ในดานความรูในวิชาชีพบัญชี ดานทักษะทางปญญา ดาน
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ดังนี้ 

1.  ดานความรูในวิชาชีพบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.31) เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ตองการใหมีความรูดานบัญชีการเงินมากท่ีสุด  ( X = 4.42) รองลงมา คือ ตองการใหมี
ความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน ( X = 4.41) และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ
ตองการใหมีความรู ความเขาใจในการคํานวณตนทุน ( X = 4.22) 

2.  ดานทักษะทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.32) เม่ือพิจารณาราย
ขอ พบวา ตองการใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาได และมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด ( X = 4.37) รองลงมา คือ ตองการใหมีทักษะในการนําความรูทาง
วิชาชีพบัญชีไปประยุกตใชไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และตองการใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ( X = 4.34) และความตองการท่ีนอยท่ีสุดคือ 
มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ ถูกตอง 
ครบถวนตามหลักเกณฑ และทันตอเวลา ( X = 4.25) 

3.  ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.33) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ตองการใหมีความใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและใหความ
รวมมือกับผูอ่ืนมากท่ีสุด ( X = 4.38) รองลงมา คือ ตองการใหมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
( X = 4.37) และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ ความตองการใหมีความเปนมิตร ใหเกียรติและยกยอง
ผูรวมงานดวยความยินดี ( X = 4.25) 

4.  ดานคุณคา  ทัศนคติ  และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 
4.36) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ตองการใหมีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีไดไมควรเผยแก
บุคคลท่ีสาม นอกจากการใหขอมูลตามกฎหมายกําหนดมากท่ีสุด ( X = 4.76) รองลงมา คือ ตองการ
ใหมีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ( X = 4.37) และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ มีความเสียสละเพ่ือ
สวนรวมมากกวาสวนตน ( X = 4.24) 
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 ผลของการทดสอบสมมติฐานท้ัง 4 ขอ สรุปไดดังนี้ 
 1.  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 พบวา สถานประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจ ประเภทบริษัท
จํากัด และบริษัท(มหาชน)จํากัด มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน      
(Sig. = 0.933) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 2.  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี  2    พบวา   สถานประกอบการท่ีผลิตสินคาหลักประเภท       
ยางรถยนต อะไหลรถยนต ซีลกันน้ํามัน ใบเลื่อย และเครื่องมือตัดแตงข้ึนรูปโลหะ มีมุมมองตอ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคแตกตางกัน(Sig. = 0.035) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3.  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา สถานประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงาน ท่ีอยูในชวง    
1 – 50 คน, 51 – 100 คน, 101 – 150 คน และตั้งแต 151 คนข้ึนไป มีมุมมองตอคุณสมบัติของ   
นักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน (Sig. = 0.106) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 4.  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4 พบวา สถานประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียน ท่ีอยูในชวง     
1 – 10 ลานบาท, 11 – 50 ลานบาท, 51 – 100 ลานบาท และตั้งแต 101 ลานบาทข้ึนไป มีมุมมอง
ตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน (Sig. = 0.612) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สรุป คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค จัดเรียงลําดับตามความตองการไดดังนี้ ลําดับท่ี
หนึ่ง คือ มีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีไดไมควรเผยแกบุคคลท่ีสาม นอกจากการใหขอมูล
ตามกฎหมายกําหนด ( X = 4.76)  ลําดับท่ีสอง คือ มีความรูดานบัญชีการเงิน ( X = 4.42) ลําดับท่ี
สาม คือ มีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน ( X = 4.41)  ลําดับท่ีสี่ คือ มีความใจ
กวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและใหความรวมมือกับผูอ่ืน ( X = 4.38)  ลําดับท่ีหามีสี่ขอ ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.37 ไดแก มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกไขปญหาได  มีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และลําดับสุดทายมีสองขอ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.35 ไดแก มีความสามารถในการทํางานใน
วัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการท้ัง 4 ดาน 
ประกอบดวย รูปแบบธุรกิจ กลุมสินคาหลักท่ีผลิต จํานวนพนักงาน และทุนจดทะเบียนกับมุมมองตอ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค ผลจากการทดสอบพบวา มีเพียงกลุมสินคาหลักท่ีผลิตท่ีแตกตาง
กัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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2.  การอภิปรายผล 

1.  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ 
สรุปผลการวิจัยคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน

ประเทศไทย พบวา สมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยสวนใหญอยูในจังหวัดกรุงเทพ  
มหานคร ประกอบกิจการในรูปแบบบริษัท กลุมสินคาหลักท่ีผลิตคืออะไหลรถยนต โดยมีพนักงาน
ตั้งแต 151 คนข้ึนไป และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 101 ลานบาทข้ึนไปเปนสวนใหญ 

2.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค 
จากการวิเคราะหขอมูลโดยสวนใหญสถานประกอบการท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตไทยตองการคุณลักษณะของพนักงานบัญชีท่ีพึงประสงคดานคุณคา ทัศนคติ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด โดยเฉพาะในประเด็นท่ีตองการใหมีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูล
ท่ีไดไมควรเผยแกบุคคลท่ีสาม นอกจากการใหขอมูลตามกฎหมายกําหนด รองลงมา คือ ดานการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ดานทักษะทางปญญา และดานความรูในวิชาชีพบัญชี 
ตามลําดับ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของอนุรักษ ทองสุโขวงศ (2547) ศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีธุรกิจในจังหวัดขอนแกนตองการ พบวา ผูประกอบธุรกิจสวนใหญพิจารณา
ถึงคุณสมบัติในดานการมีคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และบุคคลนั้นตองสามารถ
รักษาความลับของธุรกิจได และเพ็ญธิดา พงษธานี (2548) ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการ
บัญชีท่ีองคกรและผูรับผิดชอบงานดานบัญชีท่ีพึงประสงค จากการศึกษาพบวาดานคุณคาและ
จรรยาบรรณสําคัญท่ีสุด อีกท้ังผลการศึกษาของ บวรลักษณ เงินมา (2553) ยังพบวา ผูประกอบการ 
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการคัดเลือกบุคลากรทางบัญชีของสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ สวนใหญใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาในตางประเทศ จากการศึกษาของ Swangnate (2004) 
พบวาผูบริหารฝายบัญชีและการเงินมีความคาดหวังในดานจริยธรรมมาเปนอันดับแรก และผล
การศึกษาของ Verschoor (2009) พบวา องคกรไดใหความสนใจในเรื่องของความซ่ือสัตยสุจริตเปน
อยางมาก จากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาไดพบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และปญหาการลมละลาย
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย อันสืบเนื่องมาจากเกิดการทุจริตภายในองคกรและการขาด
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ท้ังนี้ในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเนนให
สถาบันการศึกษาสรางระบบการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงจรรยาบรรณทางดานความซ่ือสัตย  ซ่ึง
ขัดแยงกับผลการศึกษาของประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของพนักงานบัญชีท่ีพึงประสงคตามทัศนะของสถานประกอบการ กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา โดยสวนใหญสถานประกอบการให
ความสําคัญกับคุณลักษณะดานความรูความสามารถในวิชาชีพบัญชีมากท่ีสุด  
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 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 พบวา สถานประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกตางกัน มี
มุมมองเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคดานความรูในวิชาชีพบัญชี ดานทักษะทางปญญา 
ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประนอม ตั้งปรีชา
พาณิชย (2555) พบวา สถานประกอบการท่ีประเภทกิจการแตกตางกันมีความตองการพนักงานบัญชี
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน สมมติฐานขอท่ี 2 พบวา สถานประกอบการท่ีผลิตสินคา
หลักแตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
และการสื่อสารมีมุมมองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ โสภาพรรณ ไชยพัฒน (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ีพึงประสงค
ของผูประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต พบวา ผูประกอบการท่ีมีลักษณะธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูทําบัญชีท่ีพึงประสงคดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
มีมุมมองท่ีแตกตางกัน แตขัดแยงกับผลการศึกษาของ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) พบวา 
สถานประกอบการท่ีลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมแตกตางกันมีความตองการพนักงานบัญชีท่ีมี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน สมมติฐานขอท่ี 3 พบวา สถานประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงาน
แตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคดานความรูในวิชาชีพบัญชี ดานทักษะ
ทางปญญา ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และดานคุณคา ทัศนคติ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) พบวา สถานประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานแตกตางกันมีความ
ตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน     สมมติฐานขอท่ี 4 พบวา สถาน
ประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกตางกันมีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชี ท่ีพึงประสงค          
ดานความรูในวิชาชีพบัญชี ดานทักษะทางปญญา ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
และดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 ภาพรวมโดยสรุปมีสมมติฐานขอท่ี 2 เพียงขอเดียวท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ สถาน
ประกอบการท่ีผลิตสินคาหลักแตกตางกัน  มีมุมมองตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคแตกตาง
กัน   สําหรับรูปแบบธุรกิจ จํานวนพนักงาน และทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกัน มีมุมมองตอคุณสมบัติ
ของนักบัญชีท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน 
 
3.  ขอเสนอแนะ 

1.  องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ   เชน   สภาวิชาชีพบัญชี  ควรเขามามีบทบาทสําคัญ  ในการ
กําหนดมาตรฐานและแนวทางการใหการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในดานตางๆ เชน ดานความรูใน
วิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะความรูดานการบัญชีการเงิน ซ่ึงหัวหนาฝายบัญชีของสถานประกอบการท่ีเปน
สมาชิกของสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยใหความสําคัญ 
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2.  สถาบันการศึกษาควรสงเสริม ดานมาตรฐานวิชาชีพบัญชี  และใหความรูดาน
จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขา เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความ
เท่ียงตรงและซ่ือสัตยสุจริต  

3.  สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
โดยหลักสูตรควรเนนใหมีรายวิชาท่ีเนนความรูทางดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ            
ท่ีตระหนักถึงการรักษาความลับขององคกร โดยไมนําขอมูลดังกลาวไปเผยแพรแกบุคคลท่ีสาม 
นอกจากการใหขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังควรเนนเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวา
สวนตน และการเคารพสิทธิของผูอ่ืน รวมท้ังดานความรูในวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะความรูดานบัญชี
การเงินและความรูดานการบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
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แบบสอบถามคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 
ในประเทศไทย 

สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 
           

 
คําช้ีแจงในแบบสอบถาม แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 3 สวน ดังนี้  

1.  แบบสํารวจนี้จัดทําข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการของสถานประกอบการ
เก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและผูใช
บัณฑิตใหมากท่ีสุด  

2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย  
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ  
สวนท่ี 2 คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีสถานประกอบการตองการ 
สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

คณะผูวิจัย จึงใครขอความกรุณาจากทานใหขอมูลตามจริง และขอความกรุณาสงคืนแบบ
สํารวจ โดยคืนท่ี ผศ.กาญจนา มงคลนิพัทธ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 เบอร
โทรสาร 032-618570  อีเมล ajple_m@live.com  จักขอบพระคุณยิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajple_m@live.com
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สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงใน ( ) หนาขอความตามความเปนจริง 
1. รูปแบบธุรกิจ 
   (  ) หางหุนสวน         (  ) บริษัทจํากัด       (  ) บริษัทมหาชน (จํากัด) 
2. กลุมสินคาหลักท่ีผลิต 
   (  ) ยางรถยนต                  (  ) อะไหลรถยนต        (  ) ซีลกันน้ํามัน  
   (  ) ใบเลื่อย                      (  ) เครื่องมือตัดแตงข้ึนรูปโลหะ 
3. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  
   (  ) นอยกวา 3 ป                (  ) 3 – 6 ป              (  ) 6 – 9 ป      (  ) มากกวา 9 ป 
4. จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ 
   (  ) นอยกวา 50 คน           (  ) 51 – 100 คน       (  ) 101 – 150 คน    (  ) 151 คนข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2 คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีทานตองการ 
 

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความตองการเก่ียวกับคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีทานตองการมากท่ีสุดเพียงชองเดียว ( 5 หมายถึงตองการมากท่ีสุด 4 หมายถึงตองการ
มาก 3 หมายถึงตองการปานกลาง 2 หมายถึงตองการนอย และ 1 หมายถึงตองการนอยท่ีสุด) 

คุณสมบัติ 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 
1. ดานความรูในวิชาชีพบัญชี      
    1.1 มีความรูดานบัญชีการเงิน      
    1.2 มีความรูดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน      
    1.3 มีความรูดานบัญชีภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ      
    1.4 มีความรู ความเขาใจในการวางระบบบัญชีและระบบสารสนเทศ 
         ทางบัญช ี

     

    1.5 มีความรู ความเขาใจในการคํานวณตนทุน      
    1.6 มีความรู ความเขาใจในการจัดทํางบการเงิน และการวิเคราะห 
         งบการเงิน 

     

    1.7 มีความรูดานการบริหารและการควบคุมทางการบริหาร      
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คุณสมบัติ 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 
    1.8 มีความรูเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี และการใหความเชื่อม่ันทาง 
          วชิาชีพบัญชี 

     

 
2. ดานทักษะทางปญญา 

     

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และแกไขปญหาได      
    2.2 มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินในรูปแบบ 
         ท่ีงายตอความเขาใจ ถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑ และทันตอ 
          เวลา 

     

    2.3 มีความสามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง      
    2.4 มีทักษะในการนําความรูทางวิชาชีพบัญชีไปประยุกตใชไดอยาง 
         ถูกตองตามหลักวิชาการ 

     

    2.5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยง 
          ผูประกอบวิชาชีพ  

     

    2.6 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
    2.7 มีความสามารถในการวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและ 
         ความเสี่ยง 

     

    2.8 มีความสามารถในการจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา      
3. ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร      
    3.1 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได      
    3.2 มีความใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและใหความรวมมือกับ 
         ผูอ่ืน 

     

    3.3 มีความเปนผูนําและเปนผูตามท่ีดี       
    3.4 มีกิริยาทาทางสุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ      
    3.5 มีความเปนมิตร ใหเกียรติและยกยองผูรวมงานดวยความยินดี      
    3.6 มีความสามารถในการควบคุมอารมณในสถานการณตางๆได      
    3.7 มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมี 
         ประสิทธิภาพ 

     

    3.8 มีความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกันได 
         อยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติ 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 
4. ดานคุณคา ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ      
    4.1 มีความขยัน และอดทนตอการทํางาน      
    4.2 มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน      
    4.3 มีวินัยในตนเองและมีความตรงตอเวลา      
    4.4 มีความซ่ือสัตย สุจริตในการทํางาน      
    4.5 มีการเคารพสิทธิของผูอ่ืน      
    4.6 มีความรักองคกร มีความสามัคคีในหมูคณะ      
    4.7 มีความสนใจใฝรู และตั้งใจเรียนรูตลอดเวลา      
    4.8 มีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีไดไมควรเผยแกบุคคล 
         ท่ีสาม นอกจากการใหขอมูลตามกฎหมายกําหนด 

     

 
สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................. 

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย กลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
1 บริษัท กุลธร เมททัลโปรดักส จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
2 บริษัท กูดแพค มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
3 บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
4 บริษัท คอมเทค จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
5 บริษัท คอมโพแม็ก จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
6 บริษัท แคบริค (ไทยแลนด) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
7 บริษัท ชัยมงคลรับเบอร จํากัด กรุงเทพมหานคร 
8 บริษัท ชุงค คารบอน เทคโนโลยี จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
9 บริษัท ซันสยาม จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
10 บริษัท ซัพพลาย พลัส อินเตอร จํากัด กรุงเทพมหานคร 
11 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
12 บริษัท เซราไทย จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
13 บริษัท แซดเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
14 บริษัท ดี.บี.ไดมอนด (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
15 บริษัท ไดเคียว อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
16 บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
17 บริษัท โตโยตา โบโชคุ เอเชีย จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
18 บริษัท ทรานสเทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
19 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
20 บริษัท ที.พี.รับเบอรอินดัสตรี จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
21 บริษัท ที.อาร.เค.กรุงเทพฯ อุตสาหกรรมและผูสงออก จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 
กรุงเทพมหานคร 

22 บริษัท ที.เอส.เค.ออโตโมทีฟ จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
23 บริษัท เทคโนฮับ จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
24 บริษัท เทยิ่น ฟรอนเทียร (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
25 บริษัท ไทยเซ็นเตอร รับเบอรพารท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
26 บริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
27 บริษัท ไทยสากล กรุป จํากัด กรุงเทพมหานคร 
28 บริษัท ไทยฮาวทตัน 1993 จํากัด (สาขาท่ี 00001) กรุงเทพมหานคร 
29 บริษัท นิชิกาวา เตชาพลาเลิศ คูปเปอร จํากัด (สาขาท่ี 00001) กรุงเทพมหานคร 
30 บริษัท บางกอกโพรีชีท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
31 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
32 บริษัท บางกอกอีเกิลวิง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
33 บริษัท บี.เจ.มอเตอรพารท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
34 บริษัท บี.ที.เอนจิเนียริ่ง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
35 บริษัท บีเอสเพรส จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
36 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
37 บริษัท บูรพาเหล็กกลา จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
38 บริษัท แปซิฟค รับเบอรเวิรคส จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
39 บริษัท โปลีเท็กซ อินดัสทรี จํากัด กรุงเทพมหานคร 
40 บริษัท แพคออลพลาสติค จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
41 บริษัท พูนทองอุตสาหกรรม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
42 บริษัท แพรกซแอร (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
43 บริษัท โพลีพลาสติกส มารเก็ตติ้ง (ที) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
44 ริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
45 บริษัท มากิโน (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
46 บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
47 บริษัท มาสเตอร มอเตอร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 
กรุงเทพมหานคร 

48 บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
49 บริษัท ยันมาร เอส.พี จํากัด กรุงเทพมหานคร 
50 บริษัท ยู ที เอส พรีซิชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร 
51 บริษัท โรก้ีรับเบอร ออโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
52 บริษัท ลาดกระบังสตีล จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
53 บริษัท ลูป ฟลเตอร เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
54 บริษัท วิลักษณานนท จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
55 บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
56 บริษัท ศิริเอกลักษณ กรุป จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
57 บริษัท สแตนดารด มอเตอร อินดัสทรี จํากัด กรุงเทพมหานคร 
58 บริษัท สยาม ออโต แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
59 บริษัท สยาม เอเชีย เมททอล จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
60 บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
61 บริษัท สยามมิชลิน จํากัด กรุงเทพมหานคร 
62 บริษัท สยามโมลด แอนด พารท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
63 บริษัท สุมิพล คอรปอเรชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
64 บริษัท แสงประทีป ออโตซีท จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
65 บริษัท แสงรมโพธิ์ ออโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
66 บริษัท ออโต แชมป แมนูแฟคเชอริ่ง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
67 บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
68 บริษัท ออทรานส (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
69 บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด กรุงเทพมหานคร 
70 บริษัท อินเตอรแนชชั่นแนลรับเบอรพาทส จํากัด (สํานักงานใหญ)  กรุงเทพมหานคร 
71 บริษัท อินเตอรสตาร ออโตโปรดักท จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
72 บริษัท อุตสาหกรรมไฮเพ็ชอุปกรณ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
73 บริษัท เอ็น ที เอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร 
74 บริษัท เอ็น.โอ.เค อุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
75 บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
76 บริษัท เอส แอนด แอล คอมเมอรเซียล จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
77 บริษัท เอสเอ็นที ออโตพารท อินเตอรเทรด จํากัด (สํานักงานใหญ) กรุงเทพมหานคร 
78 บริษัท ซันสตีล กรุป จํากัด สาขาท่ี 00001 สมุทรสาคร 
79 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
80 บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
81 บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สมุทรสาคร 
82 บริษัท เฟสท ออยล ซีล จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
83 บริษัท ยู.เอ็ม.ซี. ไดคาสติ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
84 บริษัท วิง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด สมุทรสาคร 
85 บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
86 บริษัท สยาม เซรา เอฟ บี จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
87 บริษัท สยามไพโอเนียรรับเบอร จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
88 บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สมุทรสาคร 
89 บริษัท สามมิตรมอเตอรส แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) 

(สํานักงานใหญ) 
สมุทรสาคร 

90 บริษัท สามมิตรโอโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
91 บริษัท อินเตอรแนชชั่นแนลไอออนเวิรค จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
92 บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
93 บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรสาคร 
94 บริษัท คอมพลีท โอโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
95 บริษัท เค พี เอส โพลีเมอร จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
96 บริษัท จี อาร พี ไฮเทค (9999) จํากัด สมุทรปราการ 
97 บริษัท จุลพัฒนพลาสติก จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
98 บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
99 บริษัท เจริญลาภออโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
100 บริษัท เจเอสวี สปริง จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
101 บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จํากัด สมุทรปราการ 
102 บริษัท ช.รับเบอร แอนด โมลด จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
103 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 
104 บริษัท ชิบาตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
105 บริษัท ไชยาพรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
106 บริษัท ซัมมิท สเตียริง วีล จํากัด สมุทรปราการ 
107 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
108 บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
109 บริษัท ซิกมา แอนด ฮารท จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
110 บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
111 บริษัท แซมโก จํากัด สมุทรปราการ 
112 บริษัท ดีเอ็มดี อินดัสตรี้ จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
113 บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 
114 บริษัท ตั้งเซียะปงโลหะกิจ จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
115 บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
116 บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด ทูลส จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
117 บริษัท ทีโอเอ เพอฟอรมมานซ โคทติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 
สมุทรปราการ 

118 บริษัท ไทย ออโต คอนเวอชั่น จํากัด สมุทรปราการ 
119 บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร อินดัสตรี จํากัด สมุทรปราการ 
120 บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
121 บริษัท ไทยเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
122 บริษัท ไทยซัมมิท โมลด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด สมุทรปราการ 
123 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
124 บริษัท ไทยโตโย รับเบอร จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
125 บริษัท ไทยเทคดาย แอนด พารท จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
126 บริษัท ไทยนิกโก เมตัล อินดัสตรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
127 บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จํากัด สมุทรปราการ 
128 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
129 บริษัท นาโน มิเรอร อินดัสทรี้ จํากัด สมุทรปราการ 
130 บริษัท บางกอกเมทอลเวอรค จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
131 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (สํานักงานใหญ)  สมุทรปราการ 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
132 บริษัท โบลทแอนดนัท อินดัสตรี้ จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
133 บริษัท พารากอน สตีล ซัพพลายส จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
134 บริษัท โฟมเม็กซ เอเชีย จํากัด สมุทรปราการ 
135 บริษัท มาย โคทติ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
136 บริษัท มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
137 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 
138 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ 
139 บริษัท รับเบอร อินเตอรเทรด จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
140 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
141 บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
142 บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จํากัด สมุทรปราการ 
143 บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส อินดัสตรี จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
144 บริษัท สมบูรณแอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 (สํานักงานใหญ) 
สมุทรปราการ 

145 บริษัท สยาม สกรู โบลท แอนด นัท จํากัด สมุทรปราการ 
146 บริษัท สยามชิตะ จํากัด สมุทรปราการ 
147 บริษัท สหออโตพารท อินดัสตรี จํากัด สมุทรปราการ 
148 บริษัท อารมสตรองรับเบอร แอนด เคมีคอล โปรดักส จํากัด สมุทรปราการ 
149 บริษัท อินเตอรทูล เทคโนโลยี จํากัด (สํานักงานใหญ) สมุทรปราการ 
150 บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด (สํานักงานใหญ) ฉะเชิงเทรา 
151 บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พารท จํากัด (สํานักงานใหญ) ฉะเชิงเทรา 
152 บริษัท เมทเท็กซ ออโตพารท จํากัด ฉะเชิงเทรา 
153 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด) จํากัด (สาขาท่ี 1 ฉะเชิงเทรา 
154 บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ฉะเชิงเทรา 
155 บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จํากัด สาขาท่ี 00001 ฉะเชิงเทรา 
156 บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ฉะเชิงเทรา 
157 บริษัท เกรทโฟม โปรดักส จํากัด (สํานักงานใหญ) ฉะเชิงเทรา 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
158 บริษัท กุลธรเคอรบี้เฟานดรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) ฉะเชิงเทรา 
159 บริษัท โปรเกรส พารท แอนด ได จํากัด ฉะเชิงเทรา 
160 บริษัท วาน เหิน เอ็นเตอรไพรส จํากัด ฉะเชิงเทรา 
161 บริษัท พูลธนา พารท แอนด โมลด จํากัด ฉะเชิงเทรา 
162 บริษัท โกมูยา (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
163 บริษัท ซิสเท็ม คอมโพเนนท (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
164 บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
165 บริษัท ไดซิน จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
166 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ปทุมธานี 
167 บริษัท ไทย ออโตแมช จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
168 บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
169 บริษัท ธนาสตีลเวิรค จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
170 บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ปทุมธานี 
171 บริษัท มูซาชิ ออโต พารท จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
172 บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด ปทุมธานี 
173 บริษัท ไวเออรฟอรม เอ.เอ็น.(ไทยแลนด) จํากัด ปทุมธานี 
174 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
175 บริษัท สิทธินนท เทรดดิ้ง (1995) จํากัด ปทุมธานี 
176 บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี้ จํากัด (สํานักงานใหญ) ปทุมธานี 
177 บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
178 บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

 (สํานักงานใหญ) 
ชลบุร ี

179 บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
180 บริษัท จอหน ไวล สปริงส (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
181 บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
182 บริษัท โจตันไทย จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
183 บริษัท ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
184 บริษัท โตโยดา โกเซ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
185 บริษัท ทีอารดับเบิ้ลยู ฟูจิ เสรีนา จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
186 บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรส จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
187 บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
188 บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
189 บริษัท ไทย ฟอรจจิ้ง พารทส จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
190 บริษัท ไทย เฟานเทิน ออฟ ไลฟ จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
191 บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
192 บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพารท จํากัด ชลบุร ี
193 บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
194 บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จํากัด สาขาท่ี 00001 ชลบุร ี
195 บริษัท ไทยซีทเบลท จํากัด ชลบุร ี
196 บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
197 บริษัท ฟูจิซา (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
198 บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
199 บริษัท ยามาฮามอเตอรพารทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี

200 
บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด ดายส (ไทยแลนด) จํากัด  
(สํานักงานใหญ) 

ชลบุร ี

201 บริษัท สยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
202 บริษัท อาซาฮี จีเก็น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ชลบุร ี
203 บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
204 บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 
ชลบุร ี

205 บริษัท เอส เอ็น ซี ซาวด พรูฟ จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
206 บริษัท แอปโก ออโตบอดี้ แอนด ดายส จํากัด (สํานักงานใหญ) ชลบุร ี
207 บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) ปราจีนบุรี 
208 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ปราจีนบุรี 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
209 บริษัท ซิงเก้ิล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

สํานักงานใหญ 
อยุธยา 

210 บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) อยุธยา 
211 บริษัท มาสโปร แอมเทค คอรปอเรชั่น จํากัด อยุธยา 
212 บริษัท ศรีไทยธนะออโตพารท จํากัด (สํานักงานใหญ) อยุธยา 
213 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด(มหาชน) (สํานักงานใหญ) อยุธยา 
214 บริษัท เอช-วัน พารทส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) อยุธยา 
215 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด (สํานักงานใหญ) อยุธยา 
216 บริษัท แอดวานเนคซ (ประเทศไทย) จํากัด อยุธยา 

217 
บริษัท ม้ินท ออโตโมบิล พารท (ประเทศไทย) จํากัด  
(สํานักงานใหญ) ระยอง 

218 บริษัท เอสเอ็นพี ไพพ จํากัด (สํานักงานใหญ) ระยอง 
219 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) ระยอง 
220 บริษัท ดีลอยด อินดัสทรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
221 บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิรน ซีบอรด โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 
ระยอง 

222 บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ระยอง 
223 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (สํานักงานใหญ) ระยอง 
224 บริษัท เคิรน - ไลเบอรส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) ระยอง 
225 บริษัท เอ็นอารบี แบริ่งส (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
226 บริษัท ฮาลลา วิสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 
ระยอง 

227 บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
228 บริษัท สยาม ชูโย จํากัด (สํานักงานใหญ) ระยอง 
229 บริษัท เซนตโกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด) จํากัด ระยอง 
230 บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส 

 (ประเทศไทย) จํากัด 
ระยอง 

231 บริษัท แม็กซิออน วีลส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) สระบุรี 
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รายช่ือสมาชิกสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (กลุมเปาหมาย) 

ลําดับ รายชื่อบริษัท จังหวัด 
232 บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (สํานักงานใหญ) นครราชสีมา 
233 บริษัท เคียววา โคเกียว (ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) นครราชสีมา 
234 บริษัท พงศพาราโคดัน โพลิเมอร จํากัด (สํานักงานใหญ) นครปฐม 
235 บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จํากัด นครปฐม 

236 บริษัท มิตธารัน อินดัสทรี จํากัด (สํานักงานใหญ) นครปฐม 

237 บริษัท อาร เอส สปริงอะไหล จํากัด (สํานักงานใหญ) นครปฐม 

238 บริษัท สยามยูไนเด็ดรับเบอร จํากัด (สํานักงานใหญ) นครปฐม 

239 บริษัท โชคนําชัย ออโตเพรสซ่ิง จํากัด (สํานักงานใหญ) สุพรรณบุรี 
240 บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จํากัด ราชบุรี 
241 บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จํากัด (สํานักงานใหญ) นนทบุรี 
242 บริษัท สแตมฟอรด สปอรต วีลส จํากัด นนทบุรี 
243 บริษัท พี.อี.เทคนิค จํากัด (สํานักงานใหญ) พิษณุโลก 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
1.  ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาว กาญจนา มงคลนิพัทธ 
  (ภาษาอังกฤษ) Miss Kanjana Mongkolnipath 

2.  ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

     3.  หนวยงานท่ีอยูท่ีติดตอไดพรอมโทรศัพทและโทรสาร และ E-mail 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)   
  ถ. เพชรเกษม  ต.หนองแก  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  77110  
  โทรศัพท 032-618500 ตอ 4551  มือถือ 083-082-5653 

E-mail Address :  ajple_m@live.com        

4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)  สาขาวิชาบัญชีการเงิน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)  สาขาวิชาการบัญชี 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      5.  สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 - การเงินและการบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

ประวัติผูวิจัย 
 
1.  ชื่อ (ภาษาไทย) นางนิตยา  มณีนาค 
  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Nittaya Maneenak 

2.  ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 

     3.  หนวยงานท่ีอยูท่ีติดตอไดพรอมโทรศัพทและโทรสาร และ E-mail 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)   
  ถ. เพชรเกษม  ต.หนองแก  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  77110  
  โทรศัพท 032-618500 ตอ 4551  มือถือ  08-1995-4180 

E-mail Address :  nitm55@yahoo.co.th 

4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
                     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

            ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

            มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
      5.  สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

- การเงินธุรกิจ และการภาษีอากร 1 
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