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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษาหาความสัมพันธ์ทักษะทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ทาบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 44 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการวิ จั ย พบว่ า ทัก ษะทางวิ ช าชี พ ของผู้ ทาบั ญ ชี ก ลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนในจัง หวั ดราชบุ รี
โดยรวมมีทักษะทางวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง X = 3.31 โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะทางการแก้ปัญหา ทักษะทางปัญญา ทักษะทางองค์การและการ
จัดการธุรกิจ ทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ทักษะการแสวงหาความรู้ ส่วนการทดสอบ
สมมติฐ านการวิจั ย ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ าง่ า ยพบว่ า ทัก ษะทางวิช าชี พของผู้ ท าบัญ ชี ที่ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพงานบัญชี ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ได้แก่ ทักษะทางองค์การและการ
จัดการธุรกิจ .490 ทักษะทางการแก้ปัญหา .456 ทักษะทางปัญญา .406 และทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น .364 ส่วนค่าสหสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ทักษะการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยี .146 และผลการทดสอบค่า น้าหนักของตัว แปรพบว่า ทักษะทางปัญญา ทักษะการ
แก้ปัญหาทักษะองค์การและการจัดการธุรกิจส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชี
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ABSTRACT

The purpose of this research were to 1) study the professional skill level of
community enterprise accountants 2) study the professional skill relationship of
accountants on accounting quality of community enterprise
The sample of this research was accountants in community enterprises 44
peoples. The research tools were questionnaires. Statistics used in data analysis are
Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson's Correlation Coefficient.
The research found that the professional skills of accountants of community
enterprises in Ratchaburi were at a moderate level. The mean are 3.31. Sort by
descending order as follows: work skills with others. Problem solving skills
Intellectual skills Organizational skills and business management Communication
skills using technology Knowledge acquisition skills. The test of the hypotheses the
correlation coefficient study was not easy to find. The professional skills of the
accountants who had significant relationship with the quality of accounting job 0.01
were organizational skills and business management .456 intellectual skills, .406 and
work-related skills .364 Significant correlation coefficient 0.05 were communication
skills using technology .146 and the test weight of the variables that intellectual
skills. Problem solving skills were organizational skills, and business management
affect accounting quality.

