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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศไทย 2) ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย และ 3) ศึกษาแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ประชากรในการวิจัย คือ ประธานหรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 1,377 
สหกรณ์ 8 แห่ง (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) จ านวนสมาชิก 3 ,058,988 คน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม ใช้การเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 15 คน ก าหนดขนาด          
กลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของแฮรี่ และคนอ่ืน ๆ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร 
ในการวิจัย คือ ประธานหรือผู้จัดการ จ านวน 520 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างวิเคราะห์โดยโปรแกรมลิสเรล (Serial No. 362D-2EFB-C28D-E7CA) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

พบว่า ความมั่นคงทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อเทคนิคการบัญชีบริหารและการบริหารสินทรัพย์  
เทคนิคการบัญชีบริหารมีอิทธิพลทางบวกต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
ทั้งนี้ตัวแปรการบริหารสินทรัพย์อธิบายได้ด้วยเทคนิคการบัญชีบริหารและปัจจัยความมั่นคงทางการ
เงินได้ร้อยละ 73 (R2 = 0.73) และร้อยละ 61 (R2 = 0.61) ตามล าดับ 

2) การทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์          
ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้  (Chi-square =56.91,              
df =53, p-value = 0.33, GFI = 0.98, AGFI =0.97 และ RMSEA =0.01 CFI = 0.99, RMR = 0.04 
และ CN = 729.12)  
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3) แนวทางที่ได้จากผลการวิจัย คือ สหกรณ์ควรน าความมั่นคงทางการเงิน เทคนิคการ
บัญชีบริหาร ไปพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยต่อไป 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) analyze the factors that affect asset 
management of savings cooperatives in Thailand, 2) test the causal relationship model of 
factors affecting asset management of savings cooperatives in Thailand, and 3) study 
the guidelines for asset management of savings cooperatives in Thailand. The research 
population is group president or manager, saving cooperatives in Thailand 1,377 
cooperatives, 8 cooperatives (Not including cooperative assembly) number of 
members 3,058,988 people. Sample group in qualitative research is the president or 
manager of the savings cooperatives in Thailand. Is an in-depth interview of 10 people 
and the focus group interview using 15 purposive sampling methods to determine the 
sample size according to Harry's et al. criteria and the number of sample groups in the 
research this time was 520 people using stratified random methods. The tools used in 
the research were questionnaires with a confidence value of 0.98. The statistics used 
in this study consisted of an average standard deviation. The confirmatory factor 
analysis and structural equation modeling analysis (Serial No. 362D-2EFB-C28D-E7CA).  
 The results were as follows: 
 1) The result of the study of asset management guidelines of savings cooperatives 
in Thailand in overall, affecting the asset management of savings cooperatives in Thailand. 
The overall picture consists of financial security and management accounting 
techniques. And the proportion of reliability in the asset management variables 
described by management accounting techniques and financial security factors can be 
73 percent (R2 = 0.73) and 61 percent (R2 = 0.61). 
 2) The test results of the form of factors affecting asset management of 
savings cooperatives in Thailand. With a proportion of reliability in the asset management 
variables assets, forms of multiple causal relationships, levels of factors affecting asset 
management of savings cooperatives in Thailand is consistent with empirical data at 
acceptable levels (Chi-square = 56.91, df = 53, p-value = 0.33, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 and 
RMSEA = 0.01 CFI = 0.99, RMR = 0.04 and CN =. 729.12). 
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 3) The results of the research are as follows. Cooperative results of the 
efficient management of assets. With technical, accounting management and financial 
security management to should develop systems of assets to succeed performance 
and in order to be sustainable of savings cooperatives in Thailand.  
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