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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความพึงพอใจของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 2) การ

จัดการทางเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู ่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.27, SD = 1.35) และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจแต่ละด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1)ด้านจำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกและการจ่าย

ชดเชยการเสียชีวิต (�̅�= 4.48, SD = 1.35) 2)ด้านการประชาสัมพันธ์ (�̅�= 4.32, SD = 1.37) 3)ด้านระบบการเก็บ

รักษาเงินและการจ่ายเงินตลอดจนบันทึกรายการ  (�̅�= 4.29, SD = 1.35) 4)ด้านความรวดเร็วในการดำเนินการ 

(�̅� = 4.00, SD = 1.33)   
การจัดการทางการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯจะเก็บเงินจากสมาชิกเพื ่อรวบรวมจ่ายให้กับ

ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต เมื่อเกิดการเสียชีวิตเป็นคราวๆ จำนวน 50 บาทต่อรายแล้วจ่ายชดเชยให้กับ ทายาท
ผู้เสียชีวิตเป็นค่าจัดการศพจำนวน 16,550 บาท แต่เน่ืองจากสมาชิกมีรายได้น้อย หรือบางคนไปทำงานต่างถ่ิน จึง
เก็บเงินได้ล่าช้า ปัญหาประการต่อมาคือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนทักษะการทำงานด้านการเงิน และการบัญชี สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จึงควรมีเงินสำรองไว้จ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิต และควรอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่
เจ้าหน้าท่ี 
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ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the satisfaction of the Funeral Welfare Association 2) 

Financial management of the funeral welfare association. This research applied mixed methods 
research (Quantitative Research and Qualitative Research) for the quantitative research: the sample 
implemented in this research were members of the funeral welfare association Bua-Ngern village 
and Nongbuethong Village, Nongphai sub-district, Muang district Udonthaniprovince. The research 
instrument was a questionnaire antdeep face to face interview. 

As the results of this study were found The sample’s satisfaction towards the funeral 

welfare association was the highest level (�̅�= 4.27, SD = 1.35). In each individual satisfaction aspect 
raged from the highest to the least as follow; 1) Money collected from member and compensation 

in cause of death aspect (�̅�= 4.48, SD = 1.35)   2) Public relation aspect (�̅�= 4.32, SD = 1.37)   3) 

Money saving systems and payment including process and record (�̅�= 4.29 , SD = 1.35)   4) The 

speed of process (�̅� = 4.00, SD = 1.33). 
Financial management of the funeral welfare association collected from all members for 

payback to heir at law and member provide to pay in each circumstance about 50 Thai Bhat. 
Compensate to heir at law for organize during the funeral function about 16.550 Thai Bhat. In case 
of the flat incomes and work aboard may delay for money collected. The next issue was about 
associates that no familiar and less knowledge about firm, the specific law of the process, skills, 
financial and accounting. Hence, the funeral welfare association rarely spare the compensate for 
heir at law. Moreover, associates need to implement training skills and product knowledge. 

 
Keywords:  The Funeral Welfare Association, financial management 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพ่ือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิก และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อการแบ่งปัน
กัน การดำเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์มีหลักการเช่นเดียวกันกับบริษัทประกันชีวิต กล่าวคื อ ให้การ
คุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้อุปการคุณ และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของครอบครัว อันเน่ืองมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว มีการรับเงินหรือ
เก็บเงินสมาชิกเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่ความตายโดยยึดหลักการกระจายความเสี่ยง เน่ืองจากสมาชิกไม่ได้ตาย
ทีเดียวพร้อมกัน โดยมีการต้ังกฎเกณฑ์ข้อบังคับข้ึนมาบริหารจัดการ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 

สมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทองทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เริ่มก่อตั้งปี 2538 ปัจจุบันมีสมาชิก 2 หมู่บ้านจำนวน 331 คนปัญหาของสมาชิกคือ การเก็บเงินจาก
สมาชิกเป็นไปอย่างล่าช้าจึงส่งผลในการจ่ายเงินให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตล่าช้าตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
การจัดการทางการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง ตลอดจนศึกษาความพึง
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พอใจของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง เพื่อเสนอแนวทาง การปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการทางการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทองให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนอง
บัวเงิน-หนองบัวทอง 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการทางเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี เก็บข้อมูลจากสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัว
ทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปี 2563 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการการเงิน หมายถึง 1) วิธีการข้ันตอนในการรับเงิน 2) การเก็บรักษาเงิน 3) การจ่ายเงินให้สมาชิก 
4) การจดบันทึกและรายงานทางการเงิน 

ความพึงพอใจการในจัดการของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหมู่บ้านหนองบัวเงิน-
หนองบัวทอง หมายถึง ความชอบ ความประทับใจในการจัดการทางการเงินของสมาคมฯในด้านดังต่อไปน้ี 

1.จำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกและการจ่ายชดเชยการเสียชีวิต 
2.ความรวดเร็วในการดำเนินการ 
3.ระบบการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน ตลอดจนบันทึกรายการ 
4.การประชาสัมพันธ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพสมรส 
4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายได้ต่อเดือน 

7.ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ความพึงพอใจของสมาชิก 
1.จำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกและ

การจ่ายชดเชยการเสียชีวิต 
2.ความรวดเร็วในการดำเนินการ 
3.ระบบการเก็บรักษาเงินและการ

จ่ายเงิน ตลอดจนบันทึกรายการ 
4.การประชาสัมพันธ์ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มและตัวอย่าง  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีแบบผสม (Mixed Method)คือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ประชากรในการวิจัย ได้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2563  จำนวน 331 คน สุ่มตัวอย่างจำนวน 182 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่าง
โดยสูตรYamane(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่ทดแทน
และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทำการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตัวแทนกรรมการ 1 คน ตัวแทนสมาชิก 1 คน และประธานสมาคม 1 คน รวมทั้งหมด 3 
คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนจากทุกมุมมองของผู้เก่ียวข้องโดยตรง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

1) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องในการสร้างเครื ่องมือ
สำหรับเก็บข้อมูลซึ่งมีขั้นตอน ดังนี ้ 1. ศึกษาและวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. กำหนดขอบเขต
โครงสร้างเน้ือหาที่จะใช้สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-
หนองบัวทอง 3. สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-
หนองบัวทอง  4. นำแบบสอบถามน้ันมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพ่ือหาความบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขและพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแบบสอบถามและให้คำแนะนำ5.ทำการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนะของอาจารย์
ที่ปรึกษา เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จำนวน 7 ข้อคำถาม เป็นแบบให้เลือกตอบ      
(Check List) จำนวน 4 ข้อคำถามและคำตอบให้เติมลงในช่องว่าง 3 ข้อคำถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  
4 ด้าน ได้แก่  

1) จำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกและการจ่ายชดเชยการเสียชีวิต2)ความรวดเร็วในการดำเนินการ3)ระบบ
การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน ตลอดจนบันทึกรายการ4)การประชาสัมพันธ์ เป็นคำถามประเมินค่า 5 ระดับ 
จำนวน 8 ข้อคำถาม 
 2) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์การจัดการทางการเงินของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ 4 ด้าน แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนนำไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) จำนวน 182 คน 

3.2) สัมภาษณ์เชิงลึกถึงการจัดการทางการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กับกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 3 ราย โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังน้ี 
1) ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
2)กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
3)สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.00 กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ย 41.40 ปี
สถานภาพสมรสร้อยละ 68.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเป็น 41.00 มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 42.00 
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 15,860 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาเป็นสมาชิกเฉลี่ย 10 ปี กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.27,S.D= 1.37) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังน้ี    

1) ด้านจำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกและการจ่ายชดเชยการเสียชีวิต (�̅� = 4.48) 2) การประชาสัมพันธ์ (�̅� = 4.32)         

3) ระบบการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินตลอดจนบันทึกรายการ (�̅� = 4.29) 4) ความรวดเร็วในการดำเนินการ 

(�̅�= 4.00) (ตารางที ่1) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามพบว่า ข้อ1) ด้านความรวดเร ็วในการดำเนินการ 
“คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยความรวดเร็ว” มีระดับ

ความพึงพอใจต่ำสุด (�̅�=3.97) (ตารางที่2) ทั้งน้ีเน่ืองจากการจ่ายเงินให้กับทายาทผู้เสียชีวิตล่าช้า และไม่ครบถ้วน 
อันสอดคล้องกับการสัมภาษณ์การจัดการทางการเงินของสมาคมพบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บเงินจาก
สมาชิกเพื่อรวบรวมจ่ายให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต เมื่อเกิดการเสียชีวิตเป็นคราวๆ แต่เนื่องจากสมาชิกมี
รายได้น้อย หรือบางคนไปทำงานต่างถ่ิน จึงเก็บเงินได้ล่าช้า ปัญหาประการต่อมาคือเจ้าหน้าท่ีของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนทักษะการทำงาน
ด้านการเงินและการบัญชีทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของสมาชิกรายด้าน 
การดำเนินเงิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ ลำดับที่ 

 �̅� (S.D.)   

1. จำนวนเงินที่เก็บจาก
สมาชิกและการจ่ายชดเชย
การเสียชีวิต 

4.48 1.35 มาก 1 

2.ความรวดเร็วในการ
ดำเนินการ 

4.00 1.33 มาก 4 

3.ระบบการเก็บรักษาเงิน
และการจ่ายเงิน ตลอดจน
บันทึกรายการ 

4.29 1.35 มาก 3 

4.การประชาสัมพันธ์ 4.32 1.37 มาก 2 
รวม 4.27 1.35 มาก  
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ตารางที่ 2 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัว
ทองรายข้อคำถาม 

หัวข้อประเมิน �̅� 
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกและการจ่ายชดเชยการเสยีชีวิต 4.48 1.35 มาก 
1.จำนวนเงินที่คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านที่เก็บ
จากสมาชิกมีความเหมาะสม 

4.50 0.70 
มาก 

2.การจ่ายเงินชดเชยการเสียชีวิตเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฌาปนกิจ 

4.41 0.65 
มาก 

ความรวดเรว็ในการดำเนินการ 4.00 1.33 มาก 
1.คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน การจ่ายเงินให้แก่
สมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยความรวดเร็ว 

3.97 0.68 
มาก 

2.คณะกรรมการมีการกำหนดข้ันตอนการทำงานไว้อย่างชัดเจน 4.02 0.78 มาก 
ระบบการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน ตลอดจนบันทึกรายการ 4.29 1.35 มาก 
1.คณะกรรมการมีระเบียบในการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

4.31 0.72 
มาก 

2.การบันทึกรายการรับเง ิน และการจ่ายเง ินเป็นปัจจุบัน และ
ตรวจสอบได้  

4.26 0.63 
มาก 

การประชาสัมพันธ์ 4.32 1.37 มาก 
1.คณะกรรมการได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สมาชิกทราบ
สม่ำเสมอ 

4.34 0.68 
มาก 

2.คณะกรรมการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 4.29 0.69 มาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการทำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง 

ที่มีอยู่ตอนน้ี คือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่มีเงินสำรองไว้จ่ายให้ทายาทสมาชิกผู้ที่เสียชีวิต เน่ืองจากไม่มีการเก็บ
เงินสมาชิกเป็นรายเดือน แต่จะเก็บเมื่อสมาชิกเสียชีวิตเพ่ือรวบรวมจ่ายให้ทายาทเป็นคราวๆสมาชิกบางคนทำงาน
อยู่ต่างถิ่น บางคนไม่มีเงินจ่ายเนื่องจากยากจน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับทายาทผู้เสียชวิีต 
และยังมีปัญหาสำคัญคือเจ้าหน้าที่ของสมาคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน ตลอดจนทักษะการทำงานด้านการเงิน และบัญชี จึงควรดำเนินการดังน้ี 

1. ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับจ่ายให้กับสมาชิกผู้เสียชีวิต 
2. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และด้านกฎหมาย 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ดีย่ิงข้ึน 
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