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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ  

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ก.ฌ.ม.ข. เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบของการสมัครใจ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ 
ซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิก และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวบุคลากร ซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์
จะหาก าไรแบ่งปันกัน เริ่มด าเนินการเมื่อ ป พ.ศ. 2527 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก ไดแก ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในก ากับ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถด ารงความเป็นสมาชิกต่อไป
ไดต้ามความประสงค์ของสมาชิก ถึงแม้จะได้พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วก็ตาม เพราะเมื่อสมาชิกคนใดถึงแกความตาย ทายาทจะไดรับเงินเท่ากับสมาชิกที่มีอยู่ คูณด้วย 
20 (หักเข้ากองทุน 5% เพ่ือเป็นค่าด าเนินการ) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะไดรับเงินสงเคราะห์เท่ากับ
จ านวนสมาชิกที่มีอยู่คูณด้วย 30 (หักเข้ากองทุน 5% เพ่ือเป็นค่าด าเนินการ) ดังนั้น จ านวนสมาชิก
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความส าคัญต่อเงินสงเคราะห์เป็นอย่างมาก 
ซึ่งเงินสงเคราะห์ จะได้รับจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน และ 2) กลุ่มสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก  

กลุ่มสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน ได้แก่  ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า พนักงานหน่วยงานในก ากับ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย                 
ที่สามารถช าระเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือได้รับแจ้งให้
ช าระเงินสงเคราะห์จากการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นหัก
ช าระเงินสงเคราะห์จากค่าตอบแทนของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน 
ได้ แต่กลุ่มสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก ได้แก่ บุคลากรที่เป็น
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ยังประสงค์คงความเป็นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยตนเอง   
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ซึ่งปัจจุบันส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เพ่ิมช่องทางในการ
ช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่สมาชิกภายนอกให้ได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าผ่านระบบบัญชีธนาคารได้โดยตรง ด้วยใบน าฝาก
ช าระเงินหรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วยบาร์โค้ดที่เป็น
เลขสมาชิก ซึ่งใบน าฝากช าระเงินหรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) ดังกล่าว ส านักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งสมาชิกภายนอกให้มาช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
พร้อมแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินการของฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งทาง
ไปรษณีย์ไปถึงสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่อยู่ที่สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งไว้ปีละ 2 ครั้ง และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าไปช าระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ต่อไป  

จากการพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและป้องกันไม่ให้สมาชิกถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ หรือ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว 
หรือไม่ได้ช าระเงินสงเคราะห์ โดยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อหาหลักแหล่ง
ที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ ซ่ึงการสิ้นสุดแห่งสมาชิก
ภาพตามข้อนี้ส่งผลให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีสิทธิเรียกเงินค่า
สมั ค ร  และ เงิน ส งเคราะห์ ที่ ได้ ช าระตามข้ อบั งคั บ นี้ คื น จาก การฌ าป นกิ จส งเค ร าะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องปรามเพ่ือไม่ให้สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกพ้นจาการเป็นสมากชิกภาพ และยังประโยชน์ในกรณีเมื่อมี
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์อย่างครบถ้วน
เต็มจ านวนสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 
“สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิก และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก 
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวบุคลากร”  
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2. วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก

ภายนอก 
2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาไปศึกษาแนวทางในการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกเพ่ือการคงสมาชิกภาพของสมาชิกภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
และเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะหอ์ย่างครบถ้วนเต็มจ านวน  
 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ของสมาชิกภายนอกจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายดังนี้ 

1) สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก 
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก ได้รับทราบข้อมูลการ

ช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การช าระเงินให้
ครบถ้วนและต่อเนื่อง ลดปัญหาการเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกภาพการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2) ผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อมูลการช าระเงินการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก เพ่ือน าข้อมูลไปด าเนินงานในการ
ติดตามการช าระเงินและน าเสนอข้อมูลแก่ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกภายนอกต่อไป 

3) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์

การได้รับเงินจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก และน าข้อมูลไป
ศึกษาแนวทางหรือช่องทางในการรับช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
สมาชิกภายนอกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้ได้รับเงินจากสมาชิกภายนอกครบ
จ านวนและลดขั้นตอนในการติดตามการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สามารถน าไปเบิกจ่ายในกรณีมี
สมาชิกเสียชีวิตได้อย่างเต็มจ านวน 
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4. ขอบเขตกำรวิเครำะห์ 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ม ห าวิ ท ย าลั ย ขอน แ ก่ น ภ าย น อก  โดยศึ กษ าเฉพ าะสมาชิ กก ารฌ าป น กิ จ ส ง เค ร าะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังคงความเป็น
สมาชิกภาพการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเด็นการช าระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าที่เป็นไปตามก าหนดเวลาและความครบถ้วนของจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิก
ภายนอกต้องช าระ 
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ศึกษาข้อมูลการช าระเงินของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก
โดยศึกษาจากข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน 

5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกจากข้อ 5.1 และจากการได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอก และผู้ปฏิบัติงานแทน  

5.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
6. ค ำจ ำกัดควำม 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
สมาชิกการฌาปนกิจ  หมายความว่า สมาชิกของการฌาปนกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สงเคราะห์มหาวิทยาลัย   ที่พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นภายนอก   ขอนแก่นแต่ยังประสงค์คงความเป็นสมาชิกภาพ 
เงินสงเคราะห์  หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือค่าจัดการศพ  

หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หมายความว่า เงินที่สมาชิกช าระให้ครบจ านวน 200 บาท หรือ 
มากกว่าอยู่เสมอเพ่ือส ารองจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต 
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บทที่ 2 
ทฤษฎ ีงานวิเคราะห์/วิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ของสมาชิกภายนอกในครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการก าหนดแนวทางการวิเคราะห์โดยจะน าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก
ภายนอก 

2. ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก 
3. งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 
1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527 
เป็นฉบับแรก และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2553 โดยได้รับความเห็นชอบจาก                
นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นสวัสดิการในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการฌาปนกิจและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคลากรที่ถึงแก่ความตาย  

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย ซึ่งการตายให้หมายความรวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 
(2) ลาออก   
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการมติให้ออก 
(4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยได้มีหนังสือเตือนจาก การฌาปนกิจ

สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว 3 ครั้งโดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่มิได้
ช าระเงินดังกล่าว หรือ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามา
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว หรือไม่ได้ช าระเงินสงเคราะห์โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้น
จากสมาชิกภาพ การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร และเงิน
สงเคราะห์ที่ได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจาก การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว้นแต่เงิน
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สงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่
ความตาย 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และวิธีช าระเงิน 
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก ให้เรียกเก็บรายละ 200 บาท 

เมื่อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าลดลงเหลือ 100 บาท ให้เรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 200 บาท  
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะคืนให้แก่สมาชิก

เท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้
และเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้านี้ ห้าม การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
น าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใดเว้นแต่จะน าไปใช้ส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองในเมื่อ
สมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 

การช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ช าระต่อเหรัญญิก ณ ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเปิดท าการ และสมาชิกต้องช าระให้  การฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้
ช าระเงินสงเคราะห์จาก การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ 
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้  

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ดังนี้ 

(1) จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ภายใน 5 วันท าการจากวันที่ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์เว้นแต่มีกรณีร้องเรียนว่า
สมาชิกผู้ตายได้กระท าผิดข้อบังคับนี้ซึ่งจะต้องสอบหาข้อเท็จจริงก่อน 

(2) สมาชิกที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หายอยู่ก่อนหรือในวัน
สมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ้าถึงแก่ความตาย
ภายใน 2 ปีนับถัดจากวันสมัครเป็นสมาชิกของ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกระบุไว้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ 

(3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกครั้ง การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะหักเงิน
ไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินสงเคราะห์ที่ เก็บได้จากสมาชิกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจการของ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมื่อสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแก่ความตาย ให้ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็น
ผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้  
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(1) สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา 
(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย  
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิกซึ่งจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากรรมการด้วย 
ให้ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 7 วันพร้อมด้วย

หลักฐานหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน
สมาชิกผู้ตาย ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการศพและผู้รับเงิน
สงเคราะห ์

สิทธิของสมาชิก 
(1) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(2) ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อ ต่ อ น าย ท ะ เบี ย น ข อ ให้ เลิ ก  ก า ร ฌ าป น กิ จ ส ง เค ร า ะ ห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ ค าร้องขอโดยมีสมาชิกอ่ืนร่วม
ด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(3) แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็ น เกี่ ย ว กั บ กิ จ ก า ร ข อ ง  ก า ร ฌ า ป น กิ จ ส ง เค ร า ะ ห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อคณะกรรมการและมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการ
กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของ การฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน้าที่ของสมาชิก 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาชนใน

ขอนแก่น พ.ศ. 2553 
(2) ปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งของ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(3) ต้องช าระเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัด

จากวัน ที่ ได้ รั บ แจ้ งก ารต ายของสมาชิ กจ าก  ก ารฌ าป นกิ จส งเค ราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จาก การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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(4) เก็บรักษาหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกไว้ถ้าช ารุดหรือสูญหายให้แจ้งเพ่ือขอใบแทน
ใหม่จาก การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอโดยไม่ชักช้า 

(5) แจ้งย้ายที่อยู่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสกุลแก้ไขวันเดือนปีเกิดโดยยื่นค าร้องต่อ การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน 15 วันนับถัดจากวันย้าย เปลี่ยน 
หรือแก้ไข เพ่ือ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้แก้ไขหลักฐาน
ต่างๆในทะเบียนให้ถูกต้อง 
 

2. ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก 
ข้อมูลจากทะเบียนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีสมาชิก

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด จ านวน 7,400 คน ทั้งนี้  มีสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิตและได้รับเงินสงเคราะห์แล้ว จ านวน 487 คน 
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิตแต่ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน 4 คน 
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสิ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ 
จ านวน 471 คน และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาออกจากการเป็น
สมาชิ กภาพ  จ านวน  114 คน  ดั งนั้ น  จึ ง เหลื อจ านวนสมาชิ ก การฌ าปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้ งสิ้น  จ านวน 6,324 คน ซึ่ งเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 762 คน คิดเป็นร้อยละ12.04 ของสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
3. งานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิเคราะห์/วิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยมีงาน
วิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

มัสยา ลืนภูเขียว (2555) ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ : Cremation 
System ซึ่งเป็นงานวิเคราะห์ที่ศึกษาและพัฒนาระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  กรณีศึกษา สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยสนับสนุนระบบการท างาน
ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นย าและเกิดความรวดเร็วในการให้บริการแก่
สมาชิก โดยการพัฒนาระบบนั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการน าเอาเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือ
ท าการจัดเก็บข้อมูล และน าเอาเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลมาบริหารจัดการข้อมูล น ามาพัฒนาระบบ 

สรุปผลการพัฒนาระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  ผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถลด
ระยะเวลาในการให้บริการแก่สมาชิก ลดความผิดพลาดในการท างาน และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้
เป็นระบบได ้ปัญหา คือ การออกแบบหน้าจอ การออกแบบรายงานต่าง ๆ รูปแบบยังไม่สวยงาม ส่วน
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แนวทางแก้ไข คือ พัฒนาการออกแบบหน้าจอ การออกแบบรายงานต่าง ๆ ให้มีรูปแบบสวยงามน่าใช้
มากกว่าเดิม ซึ่งระบบฌาปนกิจสงเคราะห์นี้ เป็นเพียงระบบต้นแบบเพ่ือทดลองใช้งานภายใน              
หากต้องการใช้งานจริงต้องพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพ                 
มีความปลอดภัยและรองรับการปฎิบัติงานอย่างครบถ้วนมากข้ึน 

ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล (มปป.) การวิจัย เรื่อง การประเมินบริการฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการด าเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
ชุมชน ตลอดจนเสนอทิศทางการจัดบริการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนที่จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  โดยการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ  จ านวน  383 ราย 
กรรมการบริหารองค์กรฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนจ านวน  81 ราย และผู้รับผิดชอบในภาครัฐ 9 
ราย จากชุมชนทุกภาค ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 18 อ าเภอ 36 ชุมชน เก็บข้อมูลช่วงเดือนเมษายน -
พฤษภาคม 2542 ผลการศึกษามีดังนี้ 

การเริ่มต้นรวมกลุ่มเป็นองค์กรบริการในชุมชนมีแนวคิดจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และ 
พัฒนาการรวมกลุ่มมาไม่นานนักด้วยสาเหตุท าตามชุมชนอ่ืนและคิดว่าจะท าให้มีเงินท าศพมากขึ้น  
ชุมชนส่วนใหญ่มีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ลักษณะบริการ  ด้านรูปแบบ
ของบริการจะมี 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการซึ่งจัดตั้งภายนอกชุมชนแต่จะให้บริการมาถึงชุมชนด้วย 
ผู้สูงอายุไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ และรูปแบบบริการแบบไม่เป็นทางการเป็นบริการที่จัด
เฉพาะสมาชิกในชุมชน บริการส าหรับสมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงและไม่มีการจัดตั้งองค์กร
บริการแต่จะให้บริการเฉพาะกิจ ซึ่งส่วนใหญ่การฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนเกือบทั้งหมดมีการจัดบริการแบบนี้และผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
องค์กรรูปแบบนี้ในด้านสถานที่ตั้งองค์กรบริการ ในรูปแบบบริการแบบเป็นทางการ สถานที่ตั้งองค์กร
บริการจะอยู่นอกชุมชน ส่วนรูปแบบองค์กรบริการไม่เป็นทางการซึ่งมีอยู่ในชุมชนสถานที่ตั้งจะใช้ศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร์เป็นสถานที่ตั้งองค์กร การจัดตั้งองค์กรบริการส่วนใหญ่ไม่มีการจดทะเบียนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์บริการส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ศพ             
ในชุมชนโครงสร้างองค์กรบริการจะมีลักษณะไม่เป็นทางการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่แบบหลวม 
ด้านระบบการด าเนินงานทั้งหมดด าเนินการในรูปกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้ง กรรมการ
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน อาชีพเกษตรกรมีจ านวนหนึ่งในสี่เป็นผู้สูงอายุด้วย  

กรรมการมีความคิดเห็นในทางบวกต่อฌาปนกิจสงเคราะห์  ด าเนินการโดยกรรมการซึ่งมัก
เป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยจ านวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยคณะกรรมการจะมอบให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งรับผิดชอบด าเนินการ และจะมีทีมงาน 2 – 4 คน รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ซึ่งเน้นการท าศพโดยเฉพาะ กระบวนการด าเนินงานอาศัยแนวทางที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย ไม่มีการเขียนระเบียบชัดเจน และส่วนใหญ่มีข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเรื่องวิธีการรับสมาชิกซึ่ง
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มี 2 แบบคือแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกแบบรายบุคคล โดยอัตราค่า
สมาชิกส่วนใหญ่จะยึดตามกฎหมายคือเก็บค่าสงเคราะห์ศพ 20 บาท/รายแต่มีความยืดหยุ่นเพราะมี
การเก็บตามศักยภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่ 5 บาท- 50 บาท และเมื่อมีการตายเกิดขึ้นจะมีการจ่ายเงิน
ภายใน 1 วัน  

การประเมินการให้บริการพบว่า ในรูปแบบบริการแบบเป็นทางการจะถือมาตรฐานบริการ
ตามระเบียบของกฎหมาย แต่ในองค์กรบริการในชุมชนแม้จะอาศัยแนวทางตามระเบียบปฏิบัติอยู่บ้าง
แต่จัดว่ายังไม่มีมาตรฐานบริการ แต่ ทั้งนี้การด า เนินงานจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายคือเพ่ือการ
สงเคราะห์ศพ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจบริการที่จัดขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ มีความ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ บริการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ความเป็นธรรมและให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุในการใช้
บริการ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในบริการ เป็นบริการที่จัดน่าจะมีความยั่งยืนและปัญหาอุปสรรคในมุมมอง
ของผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ส่วนในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการจะเป็นเรื่องการ
ท า ตามบทบาทของสมาชิกและปัญหาด้านการด า เนินงานอยู่ที่ระบบการท า งานข้อเสนอแนะส า 
หรับการด า เนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย  
การพัฒนาตัวผู้สูงอายุด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดย การสร้างงานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จัดท า 
แผนงาน/โครงการสร้างโอกาสหรือเอ้ือที่จะสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความแน่นแฟ้นให้แก่
ผู้สูงอายุและครอบครัว และจัดความครอบคลุมหลักประกันทางสุขภาพแก่ผู้สูงอายุนอกจากนี้ต้อง
พัฒนาองค์กรบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน  ด้วยการพัฒนากรรมการด้านองค์ความรู้ และ
พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพรวมทั้งการจัดท า นโยบายแบบมีส่วนร่วมที่จะดูแลให้ผู้สูงอายุมี
หลักประกันการตายเต็มร้อย 
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บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิเครำะห์ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ

สมาชิกภายนอก ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
2. การด าเนินการวิเคราะห์ 
3. แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ 
 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก
ภายนอก 

1.2 เพ่ือน าผลการศึกษาไปศึกษาแนวทางในการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกเพ่ือการคงสมาชิกภาพของสมาชิกภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
และเม่ือสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์อย่างครบถ้วนเต็มจ านวน  

 
2. กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
 การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
สมาชิกภายนอก ได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาข้อมูลการช าระเงินของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกโดยศึกษาจากข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกจากข้อ 2.1 โดยศึกษาเฉพาะสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พ้น
สภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังคงความเป็นสมาชิกภาพการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเด็นการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เป็นไปตามก าหนดเวลา
และความครบถ้วนของจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกภายนอกต้องช าระและจากการได้รับ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก และผู้ปฏิบัติงานแทน  

2.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3. แหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก ในครั้งนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกโดย
ศึกษาเฉพาะสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังคงความเป็นสมาชิกภาพการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อ ในประเด็นการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เป็นไปตามก าหนดเวลาและความครบถ้วนของจ านวน
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกภายนอกต้องช าระ โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร กฎ ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนินงานการช าระเงินการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกและจากการได้รับข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก และผู้ปฏิบัติงานแทน  
 
4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพ
ข้อมูลโดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
สมาชิกภายนอก ซึ่งวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไป
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพนี้ จะเป็น
การน าข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิการด าเนินงานการการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่รวบรวมได้ในประเด็นการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่
เป็นไปตามก าหนดเวลาและความครบถ้วนของจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกภายนอกต้อง
ช าระ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ

สมาชิกภายนอก ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาจากหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่จะต้องช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเงินจ านวนรายละ 200 บาท เมื่อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าลดลงเหลือ 100 บาท 
ให้ เรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 200 บาท ดังนั้น  ผู้ปฏิบัติ งานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องบริหารจัดการข้อมูลการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกอยู่เสมอและมีการติดตาม แจ้งเตือน เพ่ือไม่ให้
สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ การศึกษาข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกจึงจ าแนกการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
ช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์
ล่ วงหน้ า เป็น ไปตามหลัก เกณ ฑ์  และ 2) ช่องทางการช าระเงินการฌ าปนกิจสงเค ราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก ดังนี้ 
 
1. การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่ช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่ช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 603 คน คิดเป็นร้อยละ 79.13 และ การ
ช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 159 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87 จากสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 762 คน โดยสามารถสรุปข้อมูล
การช าระเงินสงเคราะหล่วงได้ ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 

จ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีช าระ (บาท) จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
200  206 34.16 

220  2 0.33 
230  15 2.49 

240  13 2.16 

250  2 0.33 
260  1 0.17 

270  1 0.17 

280 5 0.83 
290 1 0.17 

300 8 1.33 

310 1 0.17 
330 6 1.00 

340 15 2.49 
360 1 0.17 

370 1 0.17 

380 15 2.49 
390 1 0.17 

400 5 0.83 

410 3 0.50 
420 1 0.17 

430 3 0.50 
440 1 0.17 

460 2 0.33 

480 4 0.66 
500 1 0.17 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ต่อ) 
 

จ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีช าระ (บาท) จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
530 6 1.00 

540 2 0.33 
550 1 0.17 

560 2 0.33 

580 1 0.17 
600 18 2.99 

610 3 0.50 

630 10 1.66 
640 8 1.33 

660 5 0.83 

670 1 0.17 
680 2 0.33 

690 1 0.17 
700 7 1.16 

704 1 0.17 

710 3 0.50 
720 2 0.33 

730 1 0.17 

750 3 0.50 
760 1 0.17 

770 9 1.49 
780 9 1.49 

800 3 0.50 

810 2 0.33 
820 1 0.17 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ต่อ) 
 

จ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีช าระ (บาท) จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
830 3 0.50 

840 2 0.33 
850 4 0.66 

860 2 0.33 

870 3 0.50 
880 5 0.83 

900 3 0.50 

920 4 0.66 
930 3 0.50 

940 3 0.50 

960 1 0.17 
970 1 0.17 

990 1 0.17 
1,000 3 0.50 

1,010 3 0.50 

1,020 1 0.17 
1,030 12 1.99 

1,040 5 0.83 

1,060 2 0.33 
1,070 1 0.17 

1,080 5 0.83 
1,090 1 0.17 

1,100 1 0.17 

1,120 1 0.17 
1,130 6 1.00 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ต่อ) 
 

จ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีช าระ (บาท) จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
1,140 4 0.66 

1,160 1 0.17 
1,170 2 0.33 

1,190 1 0.17 

1,200 8 1.33 
1,230 1 0.17 

1,320 2 0.33 

1,330 2 0.33 
1,340 8 1.33 

1,370 1 0.17 

1,380 5 0.83 
1,400 3 0.50 

1,420 1 0.17 
1,430 2 0.33 

1,460 3 0.50 

1,520 1 0.17 
1,530 3 0.50 

1,580 1 0.17 

1,590 1 0.17 
1,600 1 0.17 

1,610 1 0.17 
1,620 1 0.17 

1,630 1 0.17 

1,670 1 0.17 
1,680 1 0.17 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ต่อ) 
 

จ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีช าระ (บาท) จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
1,700 1 0.17 

1,740 1 0.17 
1,760 1 0.17 

1,780 4 0.66 

1,860 1 0.17 
1,950 1 0.17 

1,980 1 0.17 

2,000 1 0.17 
2,030 1 0.17 

2,040 2 0.33 

2,050 1 0.17 
2,060 1 0.17 

2,080 1 0.17 
2,140 1 0.17 

2,180 1 0.17 

2,200 1 0.17 
2,230 1 0.17 

2,280 2 0.33 

2,310 1 0.17 
2,320 1 0.17 

2,340 3 0.50 
2,400 1 0.17 

2,440 1 0.17 

2,480 1 0.17 
2,560 1 0.17 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ต่อ) 
 

จ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีช าระ (บาท) จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
2,570 1 0.17 

2,620 1 0.17 
2,680 2 0.33 

2,710 1 0.17 

2,720 1 0.17 
2,730 1 0.17 

2,760 1 0.17 

2,780 1 0.17 
2,880 1 0.17 

3,030 1 0.17 

3,440 1 0.17 
3,610 1 0.17 

3,630 1 0.17 
4,320 1 0.17 

4,340 1 0.17 

4,460 1 0.17 
4,480 1 0.17 

4,570 1 0.17 

4,780 1 0.17 
4,940 1 0.17 

5,120 1 0.17 
5,540 1 0.17 

รวม 603 100 
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จากตารางที่ 1 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ พบว่า มีจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกช าระไว้
เป็นส่วนมาก คือ 200 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินสงเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ต้องเรียกเก็บช าระจากสมาชิก
ภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 206 คน คิดเป็นร้อยละ 34.16 ส่วนจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิก
ช าระไว้เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุด คือ 5,540 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17  

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน 
              สงเคราะห์ล่วงหน้าที่ไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร จ านวนสมาชิกที่ช าระ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

ลูกจ้างชั่วคราว 71 44.65 

ลูกจ้างประจ า 53 33.33 
ข้าราชการ 15 9.43 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 8.18 

พนักงานราชการ 7 4.40 
รวม 159 100 

 
จากตารางที่ 2 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น 159 คน พบว่า สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มากที่สุด คือสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 44.65 รองลงมา คือ 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ข้าราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 และ พนักงานราชการ จ านวน 7 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 4.40 ตามล าดับ 
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2. ช่องทางการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 
การช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก

ภายนอก มีวิธีการ 2 ช่องทาง คือ 1) การช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝาก
ช าระเงินหรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน และ 2) การช าระด้วยตนเอง 
ณ การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี                 
ซึ่งข้อมูลการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกภายนอก โดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงินหรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน             
ดังตารางที่ 3 ดังนี้  

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 

      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 
              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 
1 341262 0016:ศิริราช CSH:ฝากเป็นเงินสด 350 

2 270127 0175:สาขาย่อยเสรีเซ็นเตอร์ CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

3 331195 0273:Bank-Branch: ????? CSH:ฝากเป็นเงินสด 4,320 
4 270309 0291:สาขาย่อย เทสโก้ โลตสั รงัสิต

คลอง7 
CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

5 300461 0302:นนทบุรี CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

6 310675 0383:สาขาย่อย ฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต 2 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 2,000 

7 371968 0511:ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 170 

8 494933 0511:ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
9 310634 0511:ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

10 320723 0511:ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

11 270043 0531:โกสุมพิสัย CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
12 270245 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 660 

13 392712 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 170 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 
14 331258 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

15 546119 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

16 464145 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
17 546118 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,130 

18 382284 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 170 

19 320771 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
20 423078 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

21 392719 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 
22 382225 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 400 

23 270041 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

24 300528 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
25 556362 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

26 382369 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

27 270173 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
28 270006 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

29 576958 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 

30 330892 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น ATM:ฝากเงินโอน
บริการเงินด่วน (ATM) 

600 

31 331137 0551:มหาวิทยาลัยขอนแก่น CDM:ฝากเงินอัตโนมัติ 600 
32 200490 0562:ร้อยเอ็ด NET:ช าระผ่าน 

Internet 
2,000 

33 494802 0624:หนองคาย CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

34 556509 0624:หนองคาย CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,220 

35 270157 0691:สามแยกส าโรง (สงขลา) CSH:ฝากเป็นเงินสด 700 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 
ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

36 423122 0729:สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,040 

37 474371 0729:สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) CSH:ฝากเป็นเงินสด 2,000 
38 36 0729:สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

39 382170 0729:สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

40 382171 0729:สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
41 464201 0729:สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

42 310644 0735:กมลาไสย (กาฬสินธุ์) CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

43 443783 0743:น้ าพอง CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
44 443670 0743:น้ าพอง CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

45 423365 0743:น้ าพอง CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
46 494652 0743:น้ าพอง CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

47 546068 0749:บ้านไผ่ CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

48 423390 0792:เมืองพล CSH:ฝากเป็นเงินสด 560 
49 536053 0792:เมืองพล CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

50 330929 0792:เมืองพล CSH:ฝากเป็นเงินสด 170 

51 515349 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 70 

52 556279 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 430 

53 494972 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 740 

54 300431 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 560 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

55 280323 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 570 

56 331169 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

57 453973 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

58 300531 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

59 556491 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

60 310702 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 3,870 

61 330918 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

62 433443 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 660 

63 423172 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

64 443579 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 10,000 

65 392645 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

66 270303 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

67 382343 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 570 

68 341317 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

69 341318 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

70 423225 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

71 515332 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

72 331027 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

73 536022 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

74 494657 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 160 

75 556295 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

76 55 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

77 495098 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 570 

78 556343 0793:ย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 200 



26 

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 
ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

79 556262 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 570 

80 55 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

81 556382 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

82 402835 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,000 
83 331001 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 

84 270236 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 860 
85 433423 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,860 

86 42 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

87 443726 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 
88 38 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,000 

89 495005 0808:สาขาย่อยบิ๊กซี ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 700 

90 474440 0824:ย่อย ถนนเทพกระษัตรี 
(ภูเก็ต) CSH:ฝากเป็นเงินสด 210 

91 392742 0869:ย่อย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

92 290381 0869:ย่อย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี CDM:ฝากเงินอัตโนมัติ 600 

93 270051 0869:ย่อย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี CDM:ฝากเงินอัตโนมัติ 600 

94 382215 0887:ย่อย บิ๊กเจียง (หนองคาย CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

95 587017 0887:ย่อย บิ๊กเจียง (หนองคาย CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
96 556485 0916:สาขาย่อย เดชอุดม 

(อุบลราชธานี) 
CSH:ฝากเป็นเงินสด 530 

 



27 

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

97 351583 0923:สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส 
ขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

98 382105 0923:สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส 
ขอนแก่น 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 3,000 

99 361765 0923:สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 150 

100 270159 0923:สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 20 

101 464034 0923:สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

102 270148 0928:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

103 382202 0935:สาขาย่อย ตึกคอม 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

104 331135 0935:สาขาย่อย ตึกคอม 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,860 

105 341287 0935:สาขาย่อย ตึกคอม 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

106 423302 0935:สาขาย่อย ตึกคอม 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 590 

107 443750 0935:สาขาย่อย ตึกคอม 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

108 413038 0935:สาขาย่อย ตึกคอม 
ขอนแก่น CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

109 494631 0964:สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง 
(ขอนแก่น) 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 
600 

110 341332 0964:สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง 
(ขอนแก่น) 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 
600 

111 464211 0964:สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง 
(ขอนแก่น) 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 
600 

112 382494 0964:สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง 
(ขอนแก่น) 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 
530 

113 464247 0964:สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง 
(ขอนแก่น) 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 
600 

114 464236 0964:สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง 
(ขอนแก่น) 

CSH:ฝากเป็นเงินสด 
3,000 

115 546064 0996:สาขาย่อย บิ๊กซี ล าพูน CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

116 341353 5133:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

117 494744 5163:Bank-Branch CDM: ฝากเงินอัตโนมัติ 1,170 
118 341337 5163:Bank-Branch CDM:ฝากเงินอัตโนมัติ 600 

119 270170 5163:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 
120 300471 5163:Bank-Branch CDM:ฝากเงินอัตโนมัติ 1,000 

121 474374 5173:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 2,000 

122 535825 5219:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
123 412917 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,120 

124 290376 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 420 

125 454003 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
126 464167 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

127 270086 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 
128 300496 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

129 556436 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 790 

130 300470 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
131 392747 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

132 412906 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
133 546112 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

134 494903 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 250 

135 494607 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
136 423341 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 130 

137 300407 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

138 433403 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
139 320767 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

140 454007 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

141 433472 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 
142 423228 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,170 

143 464322 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
144 443796 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

145 464109 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,860 

146 392719 5295:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 
147 341417 5349:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,050 

148 351514 5354:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 

149 43 5363:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 1,860 
150 453946 5365:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ 
      ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงิน 

              หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562  
              โดยเรียงล าดับรหัสสาขาธนาคารที่ช าระ (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัสสมาชิก รหัสสาขา วิธีการฝากช าระเงิน จ านวนเงิน 

151 361674 5386:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

152 320760 5419:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 
153 371939 5439:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 600 

154 515414 5443:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 

155 433438 5460:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 500 
156 27 5471:Bank-Branch CSH:ฝากเป็นเงินสด 170 

 
จากตารางที่ 3 ข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงินหรือ
บริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น  
156 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47 ของจ านวนสมาชิกภายนอกทั้งหมด เมื่อจ าแนกเป็นสาขาของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ที่สมาชิกช าระ พบว่า สาขา 0793 : ย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกใช้ช าระมากที่สุด จ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของจ านวน
สมาชิกภายนอกที่ช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รองลงมา คือ สาขา 5295 : Bank-
Branch จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ สาขา 0551 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน              
20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ฝากช าระเงินเป็น CSH : ฝากเป็นเงินสด                
มากที่สุด จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ของจ านวนสมาชิกภายนอกที่ช าระผ่านระบบบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ รองลงมา คือ CDM : ฝากเงินอัตโนมัติ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
อันดับสุดท้าย คือ  ATM : ฝากเงินโอนบริการเงินด่วน (ATM) และ NET : ช าระผ่าน Internet 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ

สมาชิกภายนอก ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกและจักได้น าผลการศึกษาไปศึกษาแนวทางในการช าระเงิน
การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกเพ่ือการคงสมาชิกภาพของสมาชิก
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์อย่างครบถ้วนเต็มจ านวน              
โดยใช้ข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกย้อนหลัง
จนถึงปัจจุบัน สามารถสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
สมาชิกภายนอก ได้จัดท าขึ้นโดยต้องการศึกษาข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกถึงการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและความครบถ้วนของจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกภายนอกต้องช าระเพ่ือน าผล
การศึกษาไปศึกษาแนวทางในการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก
ภายนอกเพ่ือการคงสมาชิกภาพของสมาชิกภายนอกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ
เงินสงเคราะห์อย่างครบถ้วนเต็มจ านวน การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ จึงมุ่งวิเคราะห์ความครบถ้วนของ
จ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกภายนอก ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิเคราะห์จะท าให้
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก ได้รับทราบข้อมูลการช าระเงินการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การช าระเงินให้ครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง ลดปัญหาการเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกภาพการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
อีกทั้ง ผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก เพ่ือน าข้อมูลไปด าเนินงานในการติดตามการ
ช าระเงินและน าเสนอข้อมูลแก่ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกภายนอกต่อไปและส านักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์การได้รับเงินจากสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก และน าข้อมูลไปศึกษาแนวทางหรือช่องทางใน
การรับช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
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และเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้ได้รับเงินจากสมาชิกภายนอกครบจ านวนและลดขั้นตอนในการติดตาม
การช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สามารถน าไปเบิกจ่ายในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตได้อย่างเต็มจ านวน 

การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้  ได้ศึกษาข้อมูลจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้รับจากเอกสาร กฎ ระเบียบ ประกาศที่ เกี่ยวกับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล
ที่ได้รับจากการด าเนินงานการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก
ภายนอกและจากการได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอก และผู้ปฏิบัติงานแทน  

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินการฌาปนกิจ
สงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่ช าระ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

จากจ านวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 
762 คน ได้มีสมาชิกภายนอกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น                
603 คน คิดเป็นร้อยละ 79.13 โดยส่วนใหญ่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
สมาชิกภายนอก มีการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในจ านวน 200 บาท มากที่สุด ซึ่งจ านวนเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า 200 บาท คือ การเรียกเก็บให้ครบจ านวนตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก มีจ านวนทั้งสิ้น 206 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 34.16 ส่วนจ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกช าระไว้เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุด คือ 5,540 
บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17  

จากข้ อมู ล ดั งกล่ าว  แสดงให้ เห็ น ว่ า  ยั งพบ สมาชิ กการฌ าปนกิ จสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหมายถึงมี
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือน้อยกว่า 200 บาท จ านวนทั้งสิ้น 159 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87  

2. ช่องทางการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 
โดยวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

   จากจ านวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 
762 คน ได้มีสมาชิกภายนอกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงินหรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน จ านวน
ทั้งสิ้น 156 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47 ของจ านวนสมาชิกภายนอกทั้งหมด เมื่อจ าแนกเป็นสาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกช าระ พบว่า สาขา 0793 : ย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เป็นสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกใช้ช าระมากที่สุด จ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของ
จ านวนสมาชิกภายนอกที่ช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รองลงมา คือ สาขา 5295 : 
Bank-Branch จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ สาขา 0551 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ฝากช าระเงินเป็น CSH : ฝากเป็นเงิน
สด มากที่สุด จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ของจ านวนสมาชิกภายนอกที่ช าระผ่านระบบ
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รองลงมา คือ CDM : ฝากเงินอัตโนมัติ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
อันดับสุดท้าย คือ  ATM : ฝากเงินโอนบริการเงินด่วน (ATM) และ NET : ช าระผ่าน Internet 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามล าดับ 

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกโดยส่วนใหญ่จะช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ การฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 606 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.53  
 
2. การอภิปรายผล 

1. การช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกที่ช าระ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

จากข้อมูลที่พบสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหมายถึงมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือน้อยกว่า 
200 บาท จ านวนทั้งสิ้น 159 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87 ดังนั้น ผู้ปฏิบัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องเรียกเก็บเงินจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอก จ านวน 159 คน ให้ครบจ านวน 200 บาทถึงแม้แนวปฏิบัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกจะก าหนดให้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสามารถลดลงเหลือ 
100 บาท แล้วจึงเรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 200 บาทนั้น แต่เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้สมาชิก            
การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกพ้นจากการเป็นสมากชิกภาพ และยัง
ประโยชน์ในกรณีเมื่อมีสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต จะได้รับเงิน
สงเคราะห์อย่างครบถ้วนเต็มจ านวนสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้  ผู้ปฏิบัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพ่ือติดตาม
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกให้ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเมื่อ
คงเหลือน้อยกว่า 200 บาท ให้ครบจ านวน 200 บาท โดยเร็ว 
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2. ช่องทางการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 
โดยวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

   จากจ านวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าโดยการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยใบน าฝากช าระเงินหรือ
บริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน จ านวนทั้งสิ้น 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.47 ของจ านวนสมาชิกภายนอกทั้งหมด ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยกว่าจ านวนสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอกที่ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี ที่มจี านวนถึง 606 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.53 ของจ านวนสมาชิกภายนอกทั้งหมด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องศึกษาถึงปัจจัยที่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอก เลือกใช้วิธีการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าด้วยตนเอง ซึ่งปัจจัยที่น่าสนใจน ามาศึกษา ได้แก่ 
1) ที่อยู่อาศัยของสมาชิก 2) ขั้นตอนในการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 3) ข้อจ ากัดด้าน
ธนาคาร (ต้องช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) 4) การประชาสัมพันธ์
และการส่งใบน าฝากช าระเงินหรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน 5) ความ
ไว้ใจ ความน่าเชื่อถือในการช าระผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น  

 
3. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิเคราะห์ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิเคราะห์  เรื่องการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก จะจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะด้านกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิก
ภายนอก 2) ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการแจ้งสมาชิกภายนอกให้มาช าระเงิน และ 3) ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม มีดังนี ้

1) ข้อเสนอแนะด้านกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอก 

    กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นั้ น  จะเป็นบทบาทหน้ าที่  ความรับผิดชอบของคณ ะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะต้องพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการ
ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกภายนอก ที่ได้ก าหนดให้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจาก
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายนอก รายละ 200 บาท เมื่อเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าลดลงเหลือ 100 บาท ให้เรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 200 บาท นั้น จ านวนเงินดังกล่าวเป็น
จ านวนเงินที่มีโอกาสไม่เพียงพอในการหักเงินสงเคราะห์ได้หากสมาชิกภายนอกไม่ช าระอย่างต่อเนื่อง 
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เนื่องจากการหักเงินสงเคราะห์จะก าหนดให้หักเงินเป็นจ านวนเดือนละ 90 บาท ซึ่งจ านวนเงิน 200 
บาท สามารถหักช าระได้เพียง 2 ครั้ง หรือในกรณีที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ เมื่อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ลดลงเหลือ 100 บาท ให้เรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 200 บาท จึงสามารถเกิดโอกาสที่การฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว และ
สมาชิกภายนอกมีโอกาสจะขาดส่งเงินสงเคราะห์ หรือ ไม่ได้ช าระเงินสงเคราะห์ เป็นเหตุให้สมาชิกถูก
ตัดชื่อออก และพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนั้น ผู้ศึกษาวิเคราะห์จึงขอเสนอแนะให้มีการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าให้มากกว่า 200 บาท ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นภาระของสมาชิกภายนอก ซึ่งควร
พิจารณาอยู่ในระหว่าง 360 – 540 บาท ซึ่งจะสามารถหักเงินสงเคราะห์ได้ประมาณ 4-6 เดือน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการแจ้งสมาชิกภายนอกให้มาช าระเงิน 

2) ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการแจ้งสมาชิกภายนอกให้มาช าระเงิน 
ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งสมาชิกภายนอกให้มา

ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าพร้อมแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินการของฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ส่งทางไปรษณีย์ไปถึงสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่
อยู่ที่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยด าเนินการแจ้งปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็น
ช่องทางในการสื่อสารที่น้อยเกินไป และเว้นระยะในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งให้มาช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าที่ห่างเกินไป เนื่องจากยังพบว่ามีสมาชิกภายนอกที่ช าระเงินไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ มีจ านวนถึง 206 คน คิดเป็นร้อยละ 34.16 อีกท้ัง หากสมาชิกภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
ทีอ่ยู่ใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ทางการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบ ซึ่งพบว่ามีจดหมาย
ตีกลับ ส่งผลให้สมาชิกเสียสิทธิ์ในการคงสภาพการเป็นสมาชิก ดังนั้น ผู้ศึกษาวิเคราะห์จึงขอเสนอแนะ
ให้เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับสมาชิกภายนอก อาทิเช่น  การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนา
แอปพลิเคชั่น การส่งข้อมูลทางข้อความ SMS และ โปรแกรมสนทนาไลน์ การสื่อสารทางสังคม
ออนไลน์เฟสบุค และ การพัฒนาโปรแกรมแชทบอท เป็นต้น อีกทั้ง ทางการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีการติดต่อ สื่อสารกับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ที่เป็นผู้ดูแล
สมาชิกภายนอก ร่วมด้วย ตลอดจนควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งให้มาช าระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สมาชิกภายนอกรัยรู้ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน  

3) ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จากการปฏิบัติงานด้านการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ของสมาชิกภายนอก ท าให้ทราบว่าการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ของสมาชิกภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้น มีความเชื่อมโยงหลายด้านซึ่งเริ่มจากกระบวนการ
ศึกษาประกาศหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการช าระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ของสมาชิกภายนอก การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกอยู่เสมอ อาทิเช่น ที่อยู่ปัจจุบันของ
สมาชิก ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จ านวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เหลือและที่ต้องช าระ 
ช่องทางในการช าระของสมาชิก เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งให้
มาช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจ จะต้องมีแผนการด าเนินงานการช าระเงินการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของสมาชิกภายนอกและกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน การที่ผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงาน
แทน และสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถือปฏิบัติที่ตรงกันได้นั้น จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือ
สามารถน ามาอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น แนวทางที่เพ่ิมประสิทธิภาพ คือ การจัดท าคู่มือการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แสดงขั้นตอนการด าเนินงานที่แก้ไขปัญหาการช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกภายนอก จะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและเกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานแทน และสมาชิก ซึ่งนอกจากเป็นการลดปัญหาเรื่องการช าระ
เงินแล้วยังเป็นการลดปัญหาด้านการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
กระบวนการอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เพราะผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกจะมีมาตรฐานในการปฏิบัติที่สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ประกาศ และขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
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