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ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

ชื่อผู้วิจัย วรรณวลี  ไตรธรรม  

 
บทคัดย่อ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์รายรับ  2) วิเคราะห์รายจ่าย 3) วิเคราะห์
สัดส่วนรายรับ–รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559–2561  ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2561  จากงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง  และข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561 จากงานงบประมาณเงินรายได้ กองนโยบายและแผน  และน าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel  เพ่ือหาผลรวม  
ผลต่าง  ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ   

ผลการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับที่มาจากเงินรายได้ประเภทการจัดการศึกษา
เป็นหลัก  คิดเป็นร้อยละ 74.98 ของรายรับทั้งหมด  ซึ่งเป็นรายรับจากการจัดการศึกษาของภาคปกติ  
คิดเป็นร้อยละ 72.89 รายรับจากการจัดการศึกษาของภาคพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  19.50  รายรับจาก
การจัดการศึกษาของระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 4.48 รายรับจากการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสาธิต  คิดเป็นร้อยละ 3.09 และรายรับจากการจัดการศึกษาของโครงการ
จัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยฯ มีรายจ่ายจากประเภทการจัดการศึกษาสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  83.35 ของ
รายจ่ายทั้งหมด  ซึ่งเป็นรายจ่ายของการจัดการศึกษาของภาคปกติ  คิดเป็นร้อยละ  68.95 รายจ่าย
ของการจัดการศึกษาของภาคพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ 23.80 รายจ่ายของการจัดการศึกษาของระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ  4.61 รายจ่ายของการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  คิด
เป็นร้อยละ  2.59  และรายจ่ายของการจัดการศึกษาของโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษ
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.04 ตามล าดับ    

มหาวิทยาลัยฯ มีผลต่างจากการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 24.08 โดย             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 56 : 44  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 58 : 42 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนรายรับต่อ
รายจ่าย เท่ากับ 57 : 43 
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กิตติกรรมประกาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก                             
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ผ่องลักษม์  จิตต์การุญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้วิพากษ์งานวิจัย  และให้ความกรุณาช่วยเหลือ    
ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า และชี้แนะในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม  จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของโครงการจัดตั้งกองคลังที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วยดีตลอดมา สุดท้ายนี้ งานวิจัยเรื่องนี้จะส าเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความ
อนุเคราะห์ด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย
จึงขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการวิจัยสถาบันและได้จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัยสถาบันโดยเฉพาะ  
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน  
  
 

วรรณวลี  ไตรธรรม 
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สารบัญ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            
หน้า 

 
บทคัดย่อ          (ก) 
กิตติกรรมประกาศ         (ข) 
สารบัญ           (ค) 
สารบัญตาราง           (จ) 
สารบัญภาพ           (ช) 

บทที ่
1 บทน า          1 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1 
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4. วัตถุประสงค์การวิจัย        2 
5. ขอบเขตการวิจัย        2 
6. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย       2 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       3 
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        6 

 
3 วิธีด าเนินการวิจัย         13 
1. ขั้นตอนการวิจัย        13 
1.1 แหล่งข้อมูล         13 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     13 
1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล       13 
1.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล       13
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สารบัญ (ต่อ) 
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หน้า 

 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        15 

  1.  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ    15 
       พ.ศ.  2559-2561 
  2.  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ    18 
       พ.ศ.  2559-2561 
  3.  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้    21  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 

  
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     34 
1. สรุปผลการวิจัย        34 
2. อภิปรายผลการวิจัย        38 
3. ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์     40 
4. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป      41 

 
บรรณานุกรม          42 
ประวัติผู้วิจัย          44 
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สารบัญตาราง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ตารางท่ี           หน้า 
 

1.1  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 15 
2561 เป็นรายรับจ าแนกตามประเภทรายได้หลัก   

1.2  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 17 
2561 เป็นรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จ าแนกตามหมวดรายการย่อย  

1.3  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 18 
2561 เป็นรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่ายหลัก 

1.4  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 20 
2561 เป็นรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

1.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้    21 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561 

1.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เฉลี่ย 3 ปี  23 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  จ าแนกตามประเภทรายรับ –  
รายจ่ายหลัก 

1.7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เฉลี่ย 3 ปี  24 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  เป็นรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้จาก 
การจัดการศึกษา จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

1.8  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  26 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายหลัก 

1.9  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  27 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายหลัก 

1.10  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  28 
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายหลัก 

1.11  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  29 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัด 
การศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

1.12  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  31 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัด 
การศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

(ฉ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ตารางท่ี           หน้า 

 

1.13  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  32 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัด 
การศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 
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สารบัญภาพ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
แผนภูมที่           หน้า 

 

1.1  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 16 
2561 เป็นรายรับจ าแนกตามประเภทรายได้หลัก     

1.2  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 17 
2561 เป็นรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

1.3  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 19 
2561 เป็นรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่ายหลัก 

1.4  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 20 
2561 เป็นรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จ าแนกตามหมวดรายการย่อย  

1.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้   22  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561 

1.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เฉลี่ย 3 ปี  23 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  จ าแนกตามประเภทรายรับ –  
รายจ่ายหลัก 

1.7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เฉลี่ย 3 ปี  25 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  เป็นรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้จากการ 
จัดการศึกษา จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

1.8  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  26 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายหลัก 

1.9  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  27 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายหลัก 

1.10  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  28 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายหลัก 

1.11  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  30 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัด 
การศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

1.12  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  31 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัด 
การศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 
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(ซ) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
แผนภูมที่           หน้า 

 

1.13  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  33 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัด 
การศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 
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บทที่ 1 
บทน า 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีภารกิจหลัก 
ในการผลิตบัณฑิต โดยมีการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 6 คณะ 2 วิทยาลัย  ได้แก่  คณะครุศาสตร์     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และวิทยาลัยการพยาบาล  
เป็นต้น  (โครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 2562 : 1-15) ทั้งนี้การด าเนินงาน
ตามภารกิจต่างๆ จะมีประสิทธิภาพหรือส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ชนิดมาเป็นตัว
ขับเคลื่อนในการด าเนินงาน  ปัจจัยหลักที่ส าคัญส าหรับการด าเนินงาน  คือ งบประมาณส าหรับใช้
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ซึ่งแหล่งงบประมาณหลักของมหาวิทยาลัยฯ  คือ 
งบประมาณแผ่นดิน  และใช้งบประมาณเงินรายได้เสริมส าหรับรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ 
   ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลสารสนเทศในด้านงบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
และการวางแผน การจัดท างบประมาณรายจ่าย  ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ
เงินรายได้ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์รายรับ–รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2561  โดยต้องการทราบว่า
รายรับ-รายจ่าย  และสัดส่วนรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร      
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการและใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนางานงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 
2. ปัญหาการวิจัย 

รายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นอย่างไร 

 
3. ค าถามในการวิจัย 

รายรับ-รายจ่าย และสัดส่วนรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นอย่างไร 
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4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
4.1 เพ่ือวิเคราะห์รายรับ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
4.2 เพ่ือวิเคราะห์รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
4.3 เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 
5. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากข้อมูลด้านเอกสาร  (ข้อมูลทุติยภูมิ)  ได้แก่ 
ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561 โดยอาศัยข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จากกองนโยบายและแผน 
และโครงการจัดตั้งกองคลัง  ดังนี้ 
  5.1 รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559-2561 จากงานบัญชี 
โครงการจัดตั้งกองคลัง   
  52 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 -2561 จากงาน
งบประมาณเงินรายได้  กองนโยบายและแผน 

5.3 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
6. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

6.1  รายรับงบประมาณเงินรายได้ หมายถึง รายรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ได้รับจากเงินรายได้ประเภทต่างๆ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 เฉพาะเงินรายได้ที่ต้องน ามาจัดท าเป็นข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ได้แก่ 

1) เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 
2) เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
3) เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 
4) เงินรายได้จากวิสาหกิจ 
5) เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน 
6) เงินรายได้อ่ืน 
ทั้งนี้  ข้อมูลรายรับจริงได้จากเอกสารสรุปผลการด าเนินงานที่โครงการจัดตั้งกองคลังสรุ ป

และจัดท าเป็นรายงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561 
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6.2  รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  หมายถึง รายจ่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
ได้จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการงบประมาณที่ก าหนดตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้  พ.ศ. 2549  ซึ่งกองนโยบาย
และแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 โดยประเภทรายจ่ายที่ต้องน ามาจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้แก่ 

1) รายจ่ายจากการจัดการศึกษา 
2) รายจ่ายจากการให้บริการวิชาการ 
3) รายจ่ายจากการบริหารสินทรัพย์ 
4) รายจ่ายจากวิสาหกิจ 
5) รายจ่ายจากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน 
6) รายจ่ายอ่ืน 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ท าให้ทราบรายรับ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
7.2 ท าให้ทราบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
7.3 ท าให้ทราบสัดส่วนรายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
7.4 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ    

ในการวางแผน รายรับ-รายจ่าย รวมถึงการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเอกสาร  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางส าหรับการศึกษา  ตามล าดับดังนี้ 

 
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 

1.1 รายรับเงินรายได้  หมายถึง  รายรับที่ได้มาจากค่าธรรมเนียม  ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง
การศึกษาต่างๆ  ของนักศึกษา  รายได้จากงานวิจัย  บริการวิชาการ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และเงินรายได้
อ่ืนๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ   

ทั้งนี้รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอาจมีรายได้  ดังนี้   

1) เงินผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และค่าบริการต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย 
2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  

หรือใช้ประโยชน์ 
4) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับ    

เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ.  2547 :  4-5) 

ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีเงินรายได้ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) เงินรายได้จากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจากแหล่งอ่ืน    
เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  ส าหรับเงินอุดหนุนจากแหล่งอ่ืน  เช่น 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  และอ่ืน  ๆ  

2) เงินรายได้จากเงินอุดหนุนการวิจัย  เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากแหล่งทุน
ภายในประเทศและภายนอกประเทศเพ่ือใช้ส าหรับการวิจัย 

3) เงินรายได้จากการจัดการศึกษา  เป็นเงินที่ได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย  เช่น  ค่าลงทะเบียนการศึกษา  ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ค่าปรับและเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา  นักเรียน  ตามข้อบังคับหรือประกาศของ
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มหาวิทยาลัย  รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้จากการจัดการเรียนการสอน  และการฝึกงาน  เช่น 
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

4) เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ  เป็นเงินที่ได้รับจากการให้บริการทาง
วิชาการ  เช่น  การฝึกอบรม  การให้ค าปรึกษา  การบริการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การบริการวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น 

5) เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์  เป็นเงินที่ได้รับจากการบริหารสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์ เช่น รายได้จากการเช่าอาคาร  ที่ดิน  และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น 

6) เงินรายได้จากการรับบริจาค  เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
เพ่ืออุดหนุนการศึกษาทั้งแบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน เช่น ทุนการศึกษา  ทุนมูลนิธิ  
และกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

7) เงินรายได้จากวิสาหกิจ  เป็นเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นธุรกิจและหรือเป็นหน่วยงานบ่มเพาะนักศึกษา  เพ่ือเป็นหน่วยงานบริการสังคม และเพ่ือเป็น
หน่วยงานแสวงหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเอง  โดยมีโครงการและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

8) เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน  เป็นเงินที่ได้รับจากการน าเงิน
ฝากสถาบันการเงินหรือรายได้จากการน าเงินไปลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

9) เงินรับฝาก  เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับฝากไว้โดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อน
เวลาที่ต้องคืนเจ้าของตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้น  เช่น  เงินประกันของเสียหายที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษา  เงินประกันสัญญาซื้อขายหรือจ้างท า  เป็นต้น 

10) เงินรายได้อ่ืน  เป็นเงินที่ได้รับนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น  เช่น  เบี้ยปรับ     
ที่เกิดจากการผิดสัญญา  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการ
โดยใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  เงินที่ได้รับในลักษณะค่า
ชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน เป็นต้น 

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  เงินรายได้มหาวิทยาลัย  2549.  2549   :  3-4) 
 

1.2 รายจ่ายเงินรายได้ 
การใช้รายรับหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต้องน าเงินรายได้ตาม

ประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  เงินรายได้มหาวิทยาลัย  
2549  ได้แก่  เงินรายได้จากการจัดการศึกษา  เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ เงินรายได้
จากการบริหารสินทรัพย์  เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน แ ละเงินรายได้อ่ืน     
มาจัดท าเป็นข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
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ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้  พ.ศ.  2549 ระบุไว้ว่า  การก าหนดวงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้ตั้งได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในระหว่างปีงบประมาณ  และ
ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 
 จากข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ข้างต้น สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามมีรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ จากประเภทรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ต่างๆ ได้แก่ 
จากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจากแหล่งอ่ืน  เงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนการวิจัย จากการจัดการศึกษา  จากการให้บริการวิชาการ  จากการบริหารสินทรัพย์ จากการ
รับบริจาค จากวิสาหกิจ จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน จากเงินรับฝาก และอ่ืนๆ แต่ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะรายรับ-รายจ่ายเงินรายที่ต้องน ามาจัดท าเป็นข้อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วยรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ จากประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) จากการจัดการศึกษา 
2) จากการให้บริการวิชาการ 
3) จากการบริหารสินทรัพย์ 
4) จากวิสาหกิจ 
5) จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน 
6) จากประเภทอ่ืน 

 
2. งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อรุณศรี กางเพ็ง (2547) ได้วิเคราะห์เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2543-2546 ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการมีข้อมูลสารสนเทศในด้านงบประมาณรายได้ที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและทันสมัยส าหรับการวางแผนและการตัดสินใจสถานการณ์ในอนาคต  เป็นสิ่งจ าเป็น 
คณะฯ มีนโยบายให้หน่วยงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงบประมาณ และการพัฒนาหน่วยงานต่อไป เป็นการวิเคราะห์  
เงินรายได้ 4 ประเภท ได้แก่ เงินผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินทุนการศึกษา เงินทุน
วิจัยและเงินบริจาคอ่ืนๆ และเงินรับฝาก ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
เพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงว่าเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวโน้มสูงขึ้น           
ในปีงบประมาณต่อไป เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภท พบว่า เงินรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียม
การศึกษามากที่สุด และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีงบประมาณต่อไป รองลงมาได้แก่ เงินทุนการศึกษา 
เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอ่ืน ๆ และเงินผลประโยชน์ 

กัลยา แซ่ลิ่ม (2549) ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการงบประมาณเงินรายได้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2543-2547 การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการงบประมาณ   
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เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประมาณการรายรับ-
รายจ่าย และรายจ่ายสะสม เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจริงและเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ 
2543-2547 เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ รายจ่ายและเงินรายได้สะสมของคณะ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 254 -2552 ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายรับจริงสูงกว่า
ประมาณการรายรับทุกปี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของหมวดรายรับ พบว่า ในระยะเวลาย้อนหลัง 
5 ปี รายรับส่วนใหญ่คือ รายรับหมวดค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อพิจารณาถึงการเพ่ิมขึ้นของ     
เงินรายได้สะสมแล้ว พบว่า เงินรายได้สะสมส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นทุกปี ในด้านรายจ่ายนั้น พบว่า รายจ่าย
จริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี โดยสูงสุดในปีงบประมาณ 2546 ต่ าสุดในปีงบประมาณ 2544 
เมื่อพิจารณารายจ่ายรวมทั้งหมดของคณะฯ พบว่า ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายจ่ายรวมสูงสุด       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และต่ าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ในด้านรายได้สะสม พบว่า 
รายรับและเงินรายได้สะสมมีทิศทางสูงขึ้นตามล าดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2547           
แต่ลักษณะแบบแผนรายจ่ายรวม มีทิศทางเพ่ิมขึ้นและลดลงบ้าง ส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มประมาณ
การรายรับ รายจ่ายและเงินรายได้สะสมของคณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 -2552        
ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มใน 5 ปีข้างหน้า รายได้สะสมของคณะจะเพ่ิมขึ้นโดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นกว่า 30 ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายจะสูงขึ้นกว่า 14 ล้านบาทและ
รายรับสูงกว่า 1 ล้านบาท ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้จึงควรมีแผนกลยุทธ์ในเชิงรุก โดยให้
ภาควิชามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึน อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการหารายได้จากปัจจัยภายใน
ของคณะ โดยดึงศักยภาพจากบุคลากรของภาควิชาต่างๆ ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาสถานการณ์   
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วย วิธีการบริหารจัดการโครงการบริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

กัลยา แซ่ลิ่ม และพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ (2552) ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์สภาพการคลัง 
การบริหารงบประมาณ และแนวโน้มการพัฒนาศักยภาพทางการคลังเพ่ือพ่ึงพาตนเองของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2551  ผลการศึกษาการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน พบว่า  ในปีงบประมาณ 2547-25551 อัตราการเพ่ิมรายรับจัดสรรของ
เงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  โดยเพ่ิมสูงสุดในปีงบประมาณ 2550 เมื่อพิจารณาเป็น
หมวด พบว่า ทั้งรายรับจัดสรรและรายจ่ายกว่าครึ่งหนึ่งเป็นหมวดงบบุคลากร  ส่วนในหมวดงบลงทุน 
พบว่า ส่วนใหญ่จัดสรรเป็นประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและมีการเบิกจ่ายน้อยมาก 

ผลการศึกษาการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2547-2551 พบว่า รายรับ
และรายจ่ายจากเงินรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปี  ยกเว้นรายรับปีงบประมาณ 2550 ส่วนรายจ่ายจากเงิน
รายได้สะสมลดลง เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของผลต่างระหว่างแผนรายรับกับรายรับจริง พบว่า รายรับ
จริงสูงกว่าแผนรายรับทุกปี  รายรับส่วนใหญ่มาจากหมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยส านักงาน
อธิการบดีเป็นเป็นหน่วยงานที่มีรายรับสูงที่สุด  เมื่อพิจารณาแผนรายจ่ายกับรายจ่ายจริง พบว่า 
รายจ่ายจริงน้อยกว่าแผนรายจ่ายทุกปี  โดยส านักงานอธิการบดีมีรายจ่ายสูงที่สุดเช่นกัน 
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ผลการเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินกับเงินงบประมาณเงินรายได้ พบว่า 
ปีงบประมาณ 2547-2551 รายจ่ายทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้
สูงขึ้นทุกปี  เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดงบบุคลากรจากเงินงบประมาณแผ่นดินและจาก
งบประมาณเงินรายได้กับรายจ่ายทั้งหมด พบว่า รายจ่ายงบบุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 40.86-47.68 
มากจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดงบลงทุนระหว่างเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ พบว่า รายจ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 82.44 -90.18 มาจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ผลการศึกษาในเรื่องแนวโน้มเงินรายได้สะสมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการคลัง โดย
พิจารณาจากสภาพเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ย้อนหลัง 10 
ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542-2551 พบว่า เงินรายได้สะสมมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ยกเว้นปีงบประมาณ 
2545  และคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าในปีงบประมาณ 2556 มีแนวโน้มว่าเงินรายได้สะสมจะเพ่ิมขึ้นถึง
กว่า 213 ล้านบาท 

จรูญลักษณ์ จิตตรง (2552) ได้ศึกษาการวิเคราะห์งบประมาณในรอบทศวรรษ           
(พ.ศ. 2543-2552) ของเทศบาลต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า ในช่วง 10 ปี 
ที่ผ่านมาแม้ว่างบประมาณรายได้ของเทศบาลสูงกว่างบประมาณรายจ่าย แต่รายได้ที่เทศบาล     
จัดเก็บเองได้เพียงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายพบว่าเทศบาลได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในช่วง 4 ปีแรก ยังไม่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยจะเน้นให้ความส าคัญด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส าคัญ ถึงร้อยละ 70.43 ส าหรับในช่วง 6 ปีหลังนั้น ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยจะเน้นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตถึงร้อยละ 66.0 นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
หลายๆ อย่างที่อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลจึงต้องมี
การวางแนวทางส าหรับองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ ควรกระจายการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาใช้ เพ่ือเป็นระบบสนับสนุนการจัดเก็บรายได้และขณะเดียวกันก็ต้องมีการรักษาวินัยการเงิน      
การคลังอย่างเคร่งครัด 

นงนุช ฤทธิศร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง รายรับ
จริง-รายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 และวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่าย
จริง งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร และฐานข้อมูลจากรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง 
ประจ าปีงบประมาณ 2551-2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงฐานข้อมูลบัญชี 
3 มิติ (KKUFMIS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยน าข้อมูลเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2551-2553 มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือค านวณหาผลรวม ผลต่าง 
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และค่าร้อยละและฟังก์ชั่น FORECAST เพ่ือช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง จากค่าที่มีอยู่ 
แล้วน าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์น าเสนอ สรุปผลการวิเคราะห์ 
และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน        
การบริหารงบประมาณ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามล าดับดังนี้  

1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะ
เกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับทุกปี โดยรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุดในปี 2551 2553 และ 
2552 คิดเป็นร้อยละ 15.24 11.59 และ 0.39 ตามล าดับ  

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย – รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ 
คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายจ่ายจริง
สูงกว่าประมาณการรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2552 คิดเป็นร้อยละ 1.88 ส่วนปีงบประมาณ 2553 
และ 2551 มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 17.21 และ ร้อยละ 12.63 
ตามล าดับ 

3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ คณะ
เกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะย้อนหลัง 3 ปี พบว่า หน่วยงานมีรายจ่ายจริง
สูงกว่ารายรับจริง สูงสุด คือ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5.77 
รองลงมา คือ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 3.77 และภาควิชาประมง คิดเป็นร้อยละ 1.85 
ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่มีรายจ่ายจริง ต่ ากว่ารายรับจริงสูงสุด คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.94 รองลงมาคือภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20.30 และ
สานักงานคณบด ีคิดเป็นร้อยละ 0.15 ตามล าดับ  

ส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อปี รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ 
คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลรายรับจริง 
และรายจ่ายจริงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น และในขณะเดียวกันลักษณะแบบแผนรายจ่ายจริงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน เมื่อพิจารณาในแง่ค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริง รายจ่ายจริง ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 ถึง 2553 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริงในรอบ 3 ปี 
เท่ากับร้อยละ 21.47 สูงสุดปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 56.50 ต่ าสุดปีงบประมาณ 2551 ร้อยละ -
1.50 ในด้านค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายในรอบ 3 ปีเท่ากับร้อยละ 25.43 สูงสุด
ปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 55.32 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 20 

4) การวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2554 - 2556 โดยใช้ข้อมูล
ฐานงบประมาณย้อนหลังจากปีงบประมาณ 25541-2553 แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่ารายรับ
จริง-รายจ่ายจริง เป็นไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่ามีรายรับจริงสูงกว่า 4 ล้านบาท ในขณะที่
รายจ่ายจริงสูงกว่า 76 ล้านบาท  
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5) ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 
มีข้อเสนอแนะจากข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ดังนี้  

1. จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณ
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่าปีงบประมาณ 2551-2553 พบว่า คณะฯ มีรายรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดท างบประมาณเงินรายได้ว่าคณะฯ
จะต้องน าข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมาพิจารณา เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ประมาณการรายรับ โดยต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับ เพราะรายได้หลักของคณะฯ มาจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และหากในปีใดการรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย คณะฯ ควรมีการ      
ปรับแผนเพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร     
จากการบริการวิชาการต่างๆ และจากการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ฯลฯ โดยใช้ศักยภาพของ
คณะฯ ที่มีอยู่ มาวางแผนหารายได้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณ
เงินรายได ้คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณ
การรายจ่ายในปีงบประมาณ 2551 และ 2553 ซึ่งในทางบริหารจัดการอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ดี       
แต่มองในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นปัญหา เช่น ในปีงบประมาณ 2552 มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการ
รายจ่าย ท าให้คณะฯ ต้องไปใช้เงินทุนส ารองเพ่ือน ามาทดแทนรายจ่าย ดังนั้น คณะฯ ต้องวางแผน  
กลยุทธ์ในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน  

3. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 แยกตามหน่วยงาน รวม 3 ปี พบว่าส่วนใหญ่  
มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณรายจ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของแต่ละ
หน่วยงานว่ายังมีความระมัดระวัง และมองถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจริงด้วย ในทางตรงกันข้ามมีอีก 3 
หน่วยงานที่ยังมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากาการประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นจริง
คลาดเคลื่อน และมีการน าเงินมาใช้จ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรจาก         
เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการเรียนการสอน เช่น ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาประมง ซึ่งท าให้มีผลกระทบถึงภาพรวมของ
รายรับทั้งหน่วยงาน ดังนั้น คณะฯ จึงควรมีนโยบายในการให้แต่ละหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ในการ
ใช้จ่ายเงิน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับจริงที่จะเกิดขึ้นด้วย เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
รายรับและรายจ่าย  

4. จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เพ่ิมขึ้นทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะฯ มีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีรายได้หลัก
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่จะผลิตบัณฑิต  
ที่มีคุณภาพ ต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล โดยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ 4 ด้านคือ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งคณะ
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เกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ   
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง นั่นแสดงให้เห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายสูงขึ้น
ตามล าดับ แต่ต้องให้สูงขึ้นในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 

รจเรข แก้วพฤกษ์ และวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ (2561) ได้ศึกษา การวิเคราะห์งบประมาณรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งงานวิเคราะห์นี้            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2561 และด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณตามพันธกิจทั้ง  5 ด้าน 
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ ด าเนินการวิเคราะห์โดยการศึกษาข้อมูลงบประมาณรายได้ของคณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 จากระบบบัญชีสามมิติของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลบันทึกในแบบตารางการบันทึก
ข้อมูล แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและกราฟ เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล ผลการ
วิเคราะห์พบว่า การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ถึงแม้ว่าสัดส่วนงบประมาณที่มากที่สุดจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน แต่ว่าการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานจะใช้งบประมาณรายได้เป็นหลัก โดยสรุปช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2561 ในภาพรวมคณะมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ แต่อย่างไรก็ตามรายรับจากการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น แต่ระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ผลการวิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายจ าแนกตามงบรายจ่ายพบว่า งบบุคลากร มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ งบด าเนินงาน และ
งบเงินอุดหนุน ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามพันธกิจหลักพบว่า สัดส่วน
งบประมาณ ด้านการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามล าดับ สัดส่วนของงบประมาณที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ประกอบด้วย ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับที่มีแนวโน้มลดลง คือ 
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

สมนิด บุญญาสัย (2561)  ได้ศึกษา การวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559  โดยได้สรุปผลการศึกษาไว้ตามล าดับดังนี้ 

1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี โดยปีงบประมาณ 2558 มีรายรับ
จริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ     
22.87 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.04 ตามล าดับ 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 
2557 คิดเป็นร้อยละ 36.73 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.40 และปีงบประมาณ 2558   
คิดเป็น ร้อยละ 25.65 ตามล าดับ  

3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายรับจริงสูงสุดของหน่วยงาน คือปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.95 
รองลงมา คือปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 32.53 และปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 
32.52 และรายจ่ายจริงต่ าสุด คือ ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือ
ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.37 และปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 35.53 แต่ผลต่าง
จากการด าเนินงานสูงที่สุด คือ ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 26.17 รองลงมา คือ 
ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 21.51 และปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 12.81 ตามล าดับ  

ส าหรับการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี ของรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณ  
เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลแสดง
แบบแผนของรายรับจริงมีทิศทางเพ่ิม และรายจ่ายจริงมีทิศทางลดลง เมื่อพิจารณาในแง่ค่าเฉลี่ยอัตรา
เปลี่ยนแปลงของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 จะเห็นได้
ว่าค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริงในรอบ 3 ปีมีค่าเท่ากับร้อยละ -0.05 โดยสูงสุดคือ
ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 7.46 ต่ าสุดปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ -7.61 ในด้านค่าเฉลี่ยอัตรา
เปลี่ยนแปลงของรายจ่ายรวมในรอบ 3 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.33 สูงสุดปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 
21.89 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 8.23 

4) การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2560-2562 โดยใช้
ข้อมูลฐานงบประมาณย้อนหลังจากปีงบประมาณ 2557-2559 แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่า 
รายรับจริง-รายจ่ายจริงเป็นไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่ามีรายรับจริงสูงกว่า 5.6 ล้านบาท ในขณะ
ที่รายจ่ายรวมจะสูงขึ้นกว่า 4.9 ล้านบาท  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ  
ส่วนใหญ่ มีรายรับเงินรายได้จากประเภทต่างๆ คล้ายคลึงกัน เช่น  จากเงินผลประโยชน์  จากเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จากเงินทุนวิจัย  จากเงินรับฝาก จากการบริการวิชาการ  และจากเงิน
บริจาคอ่ืนๆ  เป็นต้น โดยรายรับสูงสุดอันดับแรกจะเป็นรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ซึ่งได้รับ
จากการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  โดยรายรับจากเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สามารถท าให้รายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัย       
ในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้  
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



13 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. ขั้นตอนการท าวิจัย 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์รายรับ–รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  มีล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.1 แหล่งข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จากเอกสารรายรับ–รายจ่าย งบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561  
แหล่งข้อมูล  ได้แก่  สรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559-2561  

จากงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง  และข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2559-2561  จากงานงบประมาณเงินรายได้  กองนโยบายและแผน   

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบบตารางบันทึกข้อมูลโปรแกรม Excel  เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาส าหรับใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ  และเอกสารการเงิน   เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2559-2561 

1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ในครั้งนี้  เป็นการศึกษา

ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร  โดยการบันทึกข้อมูลในตารางที่สร้างข้ึน  ดังนี้ 
1)  รวมรวบข้อมูลรายรับจริงของงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2559-2561  (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีปัจจุบัน ถึง วันที่ 30 ก.ย. ของปีถัดไป) โดยจ าแนกเป็น
ประเภทรายได้ตามท่ีโครงการจัดตั้งกองคลังจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

2)  รวมรวบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2559-2561  (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีปัจจุบัน ถึง วันที่ 30 ก.ย. ของปีถัดไป) โดยจ าแนก
เป็นประเภทรายได้ตามที่กองนโยบายและแผนจัดท าตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณประจ าปี 

1.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 -2561  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
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Microsoft Excel  เพ่ือหาผลรวม  ผลต่าง  ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  น าเสนอเป็นตารางและแผนภูมิ
ประกอบการบรรยาย  ซึ่งการวิเคราะห์แบ่งออกได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 
2) การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 
3) การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2559-2561  
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จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

เงินรายได้จากการจดัการศึกษา 236,737,930.00 76.40 258,747,031.00 77.92 231,041,570.00 70.61 74.98

เงินรายได้จากวสิาหกจิ 20,044,283.00 6.47 16,274,056.00 4.90 15,746,407.00 4.81 5.39

เงินรายได้บริการวชิาการ 26,041,625.32 8.40 22,594,608.50 6.80 41,850,366.98 12.79 9.33

เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 17,422,441.24 5.62 22,443,396.43 6.76 22,868,002.01 6.99 6.46

เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ 

และรายได้อืน่

9,620,363.81 3.10 12,006,942.14 3.62 15,693,540.34 4.80 3.84

รวมทั้งปี 309,866,643.37 100.00 332,066,034.07 100.00 327,199,886.33 100.00 100.00

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ของรายรับ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
รายรับตามประเภทรายไดห้ลัก

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ในบทที่ 3 ซึ่งในบทนี้จะได้อธิบายถึงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค ์ทั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายและแบ่งการน าเสนอตามล าดับ ดังนี้   

1. การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 
2. การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 
3. การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2559-2561  
 
1. การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 

1.1  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
จ าแนกตามประเภทรายรับรายการหลัก 

เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายรับงบประมาณเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2561) เป็นรายรับ
จ าแนกตามประเภทรายได้หลัก 5 ประเภท  ผลปรากฏดังตารางที่ 1.1 และแผนภูมิที ่1.1 
 
ตาราง 1.1   การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2561 

เป็นรายรับจ าแนกตามประเภทรายไดห้ลัก 
หน่วย : บาท 
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แผนภูมิที่ 1.1   การวิเคราะหรายรับงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายรับจําแนกตามประเภทรายไดหลัก 

 
 

จากตารางท่ี 1.1 เปนการแสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนรายรับจําแนกตามประเภทรายไดหลัก ยอนหลัง 3 ป ระหวาง
ปงบประมาณ 2559-2561 พบวา รายรับสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ ป จะเกิดจากรายรับเงินรายได
จากการจัดการศึกษา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรอยละ 74.98 ของรายรับแตละประเภท และรายรับต่ําสุดของทุกๆ ป 
เกิดจากรายรับเงินรายไดจากดอกเบ้ียรับ เบี้ยปรับ และรายไดอ่ืน มีคาเฉลี่ยรอยละ 3.84 ของรายรับ
แตละประเภท เปนที่นาสังเกตวารายรับงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ 

2560 มีรายรับเงินรายไดจากการจัดการศึกษาสูงสุด คิดเปนรอยละ 77.92 และในปงบประมาณ 

2559 รายรับเงินรายไดจากดอกเบ้ียรับ เบี้ยปรับ และรายไดอ่ืน ต่ําสุดคิดเปนรอยละ 3.10 ตามลําดับ 

จากคาเฉลี่ยรอยละของรายรับงบประมาณเงินรายได มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับรอยละ  74.98  
จากประเภทรายรับเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  ซึ่งถือไดวาเปนรายรับที่สําคัญเปนอันดับแรกของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเปนรายรับหลักที่กอใหเกิดรายไดมากที่สุด ดังนั้นเพ่ือใหทราบวารายรับ
งบประมาณเงินรายไดจากประเภทเงินรายไดจากการจัดการศึกษาน้ี เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน 

รายการอะไร  โดยแบงรายรับจากการดําเนินงานสวนนี้ออกเปนหมวดรายการยอย  5 ประเภท        

ดังตารางที ่1.2  และแผนภูมิที่ 1.2 
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จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
จดัการศึกษาภาคปกติ 165,852,210.00 70.06 194,293,271.00 75.09 169,859,130.00 73.52 72.89

จดัการศึกษาภาคพเิศษ 49,533,570.00 20.92 46,528,700.00 17.98 45,303,940.00 19.61 19.50

จดัการศึกษา ป.โทและ ป.เอก 13,821,150.00 5.84 10,382,060.00 4.01 8,277,500.00 3.58 4.48

จดัการศึกษาโรงเรียนสาธติ 7,395,000.00 3.12 7,455,000.00 2.88 7,577,000.00 3.28 3.09

จดัการศึกษาโครงการจดัต้ังฝาย
สาธติการศึกษาพเิศษระดับ
ประถมศึกษา

136,000.00 0.06 88,000.00 0.03 24,000.00 0.01 0.03

รวมทั้งป 236,737,930.00 100.00 258,747,031.00 100.00 231,041,570.00 100.00 100.00

รายรับตามประเภท
หมวดรายการยอย

ป 2559 ป 2560 ป 2561 คาเฉลี่ยรอยละ
ของรายรับ

1.2  การวิเคราะหรายรับงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายรับเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 

เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายรับงบประมาณเงินรายได               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  หมวดรายการยอยจากรายรับเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  

ระยะเวลายอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 1.2 และแผนภูมิที่ 1.2 
 

ตาราง 1.2   การวิเคราะหรายรับงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายรับเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 

 

หนวย : บาท 

 

 

แผนภูมิที่ 1.2   การวิเคราะหรายรับงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายรับเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 
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จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

เงินรายจา่ยจากการจดัการศึกษา 213,547,800.00 86.95 198,956,400.00 82.66 200,665,900.00 80.43 83.35

เงินรายจา่ยจากวสิาหกจิ 14,951,900.00 6.09 15,064,000.00 6.26 12,841,500.00 5.15 5.83

เงินรายจา่ยบริการวชิาการ 10,260,000.00 4.18 13,680,000.00 5.68 17,784,000.00 7.13 5.66

เงินรายจา่ยจากการบริหารสินทรัพย์ 6,840,000.00 2.79 6,840,000.00 2.84 11,628,000.00 4.66 3.43

เงินรายจา่ยจากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ

 และรายได้อืน่

0.00 0.00 6,156,000.00 2.56 6,566,400.00 2.63 1.73

รวมทั้งปี 245,599,700.00 100.00 240,696,400.00 100.00 249,485,800.00 100.00 100.00

รายจ่ายตามประเภทรายจ่ายหลัก
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ของรายจ่าย

จากตารางท่ี 1.2 เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นรายรับงบประมาณเงินรายได้จากประเภทเงินรายได้จากการ  
จัดการศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่า 
รายรับสูงสุดของของมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ ปี จะเกิดจากรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา      
ภาคปกติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.89 ของรายรับหมวดรายการย่อยแต่ละประเภท และรายรับต่ าสุด
ของทุกๆ ปี เกิดจากรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษ
ระดับประถมศึกษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ของรายรับหมวดรายการย่อยแต่ละประเภท เป็นที่น่า
สังเกตว่ารายรับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  ในปีงบประมาณ 2560 มีรายรับเงินรายได้
จากการจัดการศึกษาภาคปกติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75.09 และในปีงบประมาณ 2561  รายรับ      
เงินรายได้จากการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาต่ าสุด     
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามล าดับ 
 
2. การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 

2.1  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -
2561 จ าแนกตามประเภทรายจ่ายรายการหลัก 

เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2561) เป็นรายจ่าย
จ าแนกตามประเภทรายจ่ายหลัก 5 ประเภท  ผลปรากฏดังตารางที่ 1.3 และแผนภูมิที ่1.3 
ตาราง 1.3   การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

เป็นรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่ายหลัก 
หน่วย : บาท 
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แผนภูมิที่ 1.3   การวิเคราะหรายจายงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายจายจําแนกตามประเภทรายจายหลัก 

 

 
 

จากตารางที่ 1.3 เปนการแสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายจายงบประมาณเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนรายจายจําแนกตามประเภทรายจายหลัก ยอนหลัง 3 ป 
ระหวางปงบประมาณ 2559-2561 พบวา รายจายสูงสุดของของมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ ป จะเกิดจาก
รายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา ซึ่งมีคาเฉลี่ยรอยละ 83.35 ของรายจายแตละประเภท และ
รายจายต่ําสุดของทุกๆ ป เกิดจากรายจายเงินรายไดจากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และรายไดอ่ืน           

มีคาเฉลี่ยรอยละ 1.73 ของรายจายแตละประเภท เปนที่นาสังเกตวารายจายงบประมาณเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยฯ  ในปงบประมาณ 2559 มีรายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษาสูงสุด คิดเปน
รอยละ 86.95 และในปงบประมาณ 2559 รายจายเงินรายไดจากดอกเบ้ียรับ เบี้ยปรับ และรายไดอ่ืน 

ต่ําสุดคิดเปนรอยละ 0.00  หรือเรียกไดวาไมมีรายจายในประเภทนี้ 
จากคาเฉล่ียรอยละของรายจายงบประมาณเงินรายได มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับรอยละ  83.35 

จากประเภทรายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  ซึ่งถือไดวาเปนรายจายที่สําคัญเปนอันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพ่ือใหทราบวารายจายงบประมาณเงินรายไดจากประเภทเงินรายไดจาก
การจัดการศึกษาน้ี เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร โดยแบงรายจายจากการดําเนินงาน
สวนนี้ออกเปนหมวดรายการยอย 5 ประเภท ดังตารางท่ี 1.4  และแผนภูมิที ่1.4 
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จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
จดัการศึกษาภาคปกติ 146,304,300.00 68.51 136,457,400.00 68.59 139,991,500.00 69.76 68.95

จดัการศึกษาภาคพเิศษ 49,638,900.00 23.24 47,979,500.00 24.12 48,243,500.00 24.04 23.80

จดัการศึกษา ป.โทและ ป.เอก 12,132,600.00 5.68 9,206,100.00 4.63 7,095,700.00 3.54 4.61

จดัการศึกษาโรงเรียนสาธติ 5,335,200.00 2.50 5,225,800.00 2.63 5,335,200.00 2.66 2.59

จดัการศึกษาโครงการจดัต้ังฝาย
สาธติการศึกษาพเิศษระดับ
ประถมศึกษา

136,800.00 0.06 87,600.00 0.04 0.00 0.00 0.04

รวมทั้งป 213,547,800.00 100.00 198,956,400.00 100.00 200,665,900.00 100.00 100.00

รายจายตามประเภท
หมวดรายการยอย

ป 2559 ป 2560 ป 2561 คาเฉลี่ยรอยละ
ของรายจาย

2.2  การวิเคราะหรายจายงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2561 เปนรายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 

เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายจายงบประมาณเงินรายได               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  หมวดรายการยอยจากรายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา 
ระยะเวลายอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 1.4 และแผนภูมิที่ 1.4 
 

ตาราง 1.4   การวิเคราะหรายจายงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 

 

หนวย : บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.4   การวิเคราะหรายจายงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
เปนรายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 
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จากตารางที่ 1.4 เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้จากประเภทเงินรายจ่าย     
จากการจัดการศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559-
2561 พบว่า รายจ่ายสูงสุดของของมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ ปี จะเกิดจากรายจ่ายเงินรายได้จากการ     
จัดการศึกษาภาคปกต ิซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.95 ของรายจ่ายหมวดรายการย่อยแต่ละประเภท และ
รายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิต
การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.04 ของรายจ่ายหมวดรายการย่อยแต่ละ
ประเภท เป็นที่น่าสังเกตว่ารายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  ในปีงบประมาณ 2561 
มีรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 69.76 และในปีงบประมาณ 
2561 รายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับ
ประถมศึกษาต่ าสุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 หรือเรียกได้ว่าไม่มีรายจ่ายในประเภทนี้ 
 
3.  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559-2561  

3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 

เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายรับ-รายจ่าย และวิเคราะห์
ผลต่างระหว่างรายรับ-รายจ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2559-2561) ผลปรากฏ ดังตารางที ่1.5 และแผนภูมิที ่1.5 
  
ตารางท่ี 1.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.  2559-2561  

 
 
 
 

ปีงบประมาณ
รายรับ

(บาท)
ร้อยละ

รายจา่ย

(บาท)
ร้อยละ

ผลตา่ง

(บาท)

ร้อยละผลตา่ง

ของรายรับ

2559 309,866,643.37 31.97 245,599,700.00 33.38 64,266,943.37 20.74

2560 332,066,034.07 34.26 240,696,400.00 32.71 91,369,634.07 27.52

2561 327,199,886.33 33.76 249,485,800.00 33.91 77,714,086.33 23.75

รวม 969,132,563.77 100.00 735,781,900.00 100.00 233,350,663.77 24.08
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แผนภูมิที่ 1.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.  2559-2561  

 

 
 
จากตารางท่ี 1.5   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได พบวา 

รายรับสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 
34.26 รองลงมา คือปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 33.76  และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คิดเปนรอยละ 31.97 และรายจายต่ําสุด คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 32.71 

รองลงมา คือปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  คิดเปนรอยละ 33.38 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561       

คิดเปนรอยละ 33.91 แตผลตางจากการดําเนินงานสูงที่สุดคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปน    
รอยละ 27.52 รองลงมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 23.75 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 คิดเปนรอยละ 20.74 ตามลําดับ  และมหาวิทยาลัยฯ มีผลตางจากการดําเนินงานในภาพรวม 
คิดเปนรอยละ  24.08 
 

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได เฉลี่ย 3 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  จําแนกตามประเภทรายรรับ - รายจายหลัก 

เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายรับ-รายจาย และวิเคราะห
ผลตางระหวางรายรับ-รายจาย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ระยะเวลาเฉล่ียยอนหลัง 3 ป 
(ปงบประมาณ 2559-2561)  ผลปรากฏ ดังตารางที ่1.6 และแผนภูมิที ่1.6 
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รายรับ
(บาท)

รอยละ
รายจาย
(บาท)

รอยละ
ผลตาง
(บาท)

รอยละผลตาง
ของรายรับ

การจัดการศึกษา 242,175,510.33 74.97 204,390,033.33 83.34 37,785,477.00 15.60

วสิาหกจิ 17,354,915.33 5.37 14,285,800.00 5.82 3,069,115.33 17.68

บริการวชิาการ 30,162,200.27 9.34 13,908,000.00 5.67 16,254,200.27 53.89

การบริหารสินทรัพย 20,911,279.89 6.47 8,436,000.00 3.44 12,475,279.89 59.66

ดอกเบีย้รับ เบีย้ปรับ และอืน่ๆ 12,440,282.10 3.85 4,240,800.00 1.73 8,199,482.10 65.91

รวม 323,044,187.92 100.00 245,260,633.33 100.00 77,783,554.59 24.08

ประเภทรายรับ-รายจาย
เฉลีย่ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)

ตารางท่ี 1.6  การวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได เฉลี่ย 3 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  จําแนกตามประเภทรายรับ - รายจายหลัก  

 

แผนภูมิที่ 1.6  การวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได เฉลี่ย 3 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  จําแนกตามประเภทรายรับ - รายจายหลัก  

 
 

จากตารางที่ 1.6   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเฉลี่ยรายรับ-รายจาย 3 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2561)  งบประมาณเงินรายได ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา รายรับเฉลี่ย
สูงสุด  คือ รายรับจากรายไดการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 74.97 รายรับเฉลี่ยต่ําสุด คือ รายรับ
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รายรับ

(บาท)
ร้อยละ

รายจา่ย

(บาท)
ร้อยละ

ผลตา่ง

(บาท)

ร้อยละผลตา่ง

ของรายรับ

จัดการศึกษาภาคปกติ 176,668,203.67 72.95 140,917,733.33 68.95 35,750,470.33 20.24

จัดการศึกษาภาคพเิศษ 47,122,070.00 19.46 48,620,633.33 23.79 -1,498,563.33 -3.18

จัดการศึกษา ป.โทและ ป.เอก 10,826,903.33 4.47 9,478,133.33 4.64 1,348,770.00 12.46

จัดการศึกษาโรงเรียนสาธติ 7,475,666.67 3.09 5,298,733.33 2.59 2,176,933.33 29.12

จัดการศึกษาโครงการจัดต้ัง

ฝ่ายสาธติการศึกษาพเิศษระดับ

ประถมศึกษา

82,666.67 0.03 74,800.00 0.04 7,866.67 9.52

รวม 242,175,510.33 100.00 204,390,033.33 100.00 37,785,477.00 15.60

เฉลีย่ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)
รายรับ-รายจา่ย ตามประเภท

หมวดรายการยอ่ย

จากรายได้จากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.85  และรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ 
รายจ่ายจากการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 83.34 รายจ่ายเฉลี่ยต่ าสุด คือ รายจ่ายจากดอกเบี้ยรับ 
เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.73  แต่ผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ประเภท
ดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 65.91 และผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ยต่ าที่สุด  
คือ ประเภทการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 15.60  ทั้งนี้ผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ย           
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ  24.08 
 

3.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้  เฉลี่ย 3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)  เป็นรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา 
จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 

เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายรับ-รายจ่าย และวิเคราะห์
ผลต่างระหว่างรายรับ-รายจ่าย  รายการเงินรายได้จากการจัดการศึกษา หมวดรายการย่อย         
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ระยะเวลาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2561)  
ผลปรากฏ ดังตารางที ่1.7 และแผนภูมิที ่1.7 
 
ตารางท่ี 1.7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เฉลี่ย 3 ปี (ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  เป็นรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา 
จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 
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แผนภูมิที่ 1.7  การวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได เฉลี่ย 3 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561)  เปนรายรับ-รายจายเงินรายไดจากการ      
จัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย 

 
 
จากตารางที่ 1.7   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเฉลี่ยรายรับ-รายจาย 3 ป (ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561)  งบประมาณเงินรายได ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนการวิเคราะห
รายรับ-รายจายเงินรายไดจากการจัดการศึกษา จําแนกตามหมวดรายการยอย  พบวา รายรับเฉลี่ย
สูงสุด  คือ รายรับจากรายไดการจัดการศึกษาภาคปกติ คิดเปนรอยละ 72.95 รายรับเฉลี่ยต่ําสุด      
คือ รายรับจากรายไดการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา     
คิดเปนรอยละ 0.03  และรายจายเฉลี่ยสูงสุด คือ รายจายจากการจัดการศึกษาภาคปกติ คิดเปน   
รอยละ 68.95 รายจายเฉล่ียต่ําสุด คือ รายจายจากการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝายสาธิต
การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 0.04  แตผลตางของรายรับ-รายจายเฉล่ียสูงที่สุด
คือ รายการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  คิดเปนรอยละ 29.12 และผลตางของรายรับ-รายจายเฉล่ีย
ต่ําที่สุด  คือ รายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  คิดเปนรอยละ -3.18  ทั้งนี้ผลตางของรายรับ-รายจาย
เฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ คิดเปนรอยละ  15.60 
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3.4 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2561 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก  

เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  โดยจําแนกตามประเภทรายรับ-
รายจาย รายการหลัก  ผลปรากฏดังตารางที่ 1.8 - 1.10 และแผนภูมิที ่1.8 - 1.10 
 

ตารางที่ 1.8 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.8 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก  
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50

100

รายรับ รายจาย 

รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) รวม (บาท)
การจัดการศึกษา 236,737,930.00 213,547,800.00 450,285,730.00  53 : 47

วสิาหกจิ 20,044,283.00 14,951,900.00 34,996,183.00  57 : 43

บริการวชิาการ 26,041,625.32 10,260,000.00 36,301,625.32  72 : 28

การบริหารสินทรัพย 17,422,441.24 6,840,000.00 24,262,441.24  72 : 28

ดอกเบีย้รับ เบีย้ปรับ และอืน่ๆ 9,620,363.81 0.00 9,620,363.81  100 : 0

รวม 309,866,643.37 245,599,700.00 555,466,343.37   56 : 44

สดัสวนรายรับ :
 รายจาย

ประเภทรายรับ-รายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

53 : 47 57 : 43 
72 : 28 72 : 28 100 : 0 
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รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) รวม (บาท)
การจัดการศึกษา 258,747,031.00 198,956,400.00 457,703,431.00  57 : 43

วสิาหกจิ 16,274,056.00 15,064,000.00 31,338,056.00  52 : 48

บริการวชิาการ 22,594,608.50 13,680,000.00 36,274,608.50  62 : 38

การบริหารสินทรัพย 22,443,396.43 6,840,000.00 29,283,396.43  77 : 23

ดอกเบีย้รับ เบีย้ปรับ และอืน่ๆ 12,006,942.14 6,156,000.00 18,162,942.14  66 : 34

รวม 332,066,034.07 240,696,400.00 572,762,434.07   58 : 42

สดัสวนรายรับ :
 รายจาย

ประเภทรายรับ-รายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

0

100

รายรับ รายจาย 

จากตารางท่ี 1.8  สัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบวา มียอดรายรับทั้งสิ้น 309,866,643.37 บาท และ
ยอดรายจายทั้งสิ้น  245,599,700.00 บาท และเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนทั้งหมดระหวางรายรับตอ
รายจาย เทากับ 56 : 44 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางรายรับตอรายจาย  โดยจําแนกตามประเภทของรายรับ-
รายจาย  พบวา สัดสวนรายรับตอรายจายของรายการการจัดการศึกษา เทากับ 53 : 47  สัดสวน
รายการวิสาหกิจ  เทากับ 57 : 43  สัดสวนรายการการบริการวิชาการ เทากับ 72 : 28  สัดสวน
รายการการบริหารสินทรัพย เทากับ 72 : 28 สัดสวนรายการดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ เทากับ 
100 : 0 
 

ตารางที่ 1.9 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก  

 

 

แผนภูมิที่ 1.9 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก  
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62 : 38 77 : 23 
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รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) รวม (บาท)
การจัดการศึกษา 231,041,570.00 200,665,900.00 431,707,470.00  54 : 46

วสิาหกจิ 15,746,407.00 12,841,500.00 28,587,907.00  55 : 45

บริการวชิาการ 41,850,366.98 17,784,000.00 59,634,366.98  70 : 30

การบริหารสินทรัพย 22,868,002.01 11,628,000.00 34,496,002.01  66 : 34

ดอกเบีย้รับ เบีย้ปรับ และอืน่ๆ 15,693,540.34 6,566,400.00 22,259,940.34  71 : 29

รวม 327,199,886.33 249,485,800.00 576,685,686.33   57 : 43

สดัสวนรายรับ : 
รายจาย

ประเภทรายรับ-รายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

0

100

รายรับ รายจาย 

จากตารางท่ี 1.9  สัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบวา มียอดรายรับทั้งสิ้น 332,066,034.07 บาท และ
ยอดรายจายทั้งสิ้น  240,696,400.00 บาท และเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนทั้งหมดระหวางรายรับตอ
รายจาย เทากับ 58 : 42 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางรายรับตอรายจาย  โดยจําแนกตามประเภทของรายรับ-
รายจาย  พบวา สัดสวนรายรับตอรายจายของรายการการจัดการศึกษา เทากับ 57 : 43  สัดสวน
รายการวิสาหกิจ  เทากับ 52 : 48  สัดสวนรายการการบริการวิชาการ เทากับ 62 : 38  สัดสวน
รายการการบริหารสินทรัพย  เทากับ 77 : 23  สัดสวนรายการดอกเบ้ียรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ  
เทากับ 66 : 34 

 

ตารางที่ 1.10 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1.10 การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทรายรับ-รายจายหลัก 
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จากตารางที่ 1.10  สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า มียอดรายรับทั้งสิ้น 327,199,886.33 
บาท และยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  249,485,800.00 บาท และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนทั้งหมดระหว่าง
รายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 57 : 43 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่าย  โดยจ าแนกตามประเภทของรายรับ -
รายจ่าย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการการจัดการศึกษา เท่ากับ 54 : 46  สัดส่วน
รายการวิสาหกิจ  เท่ากับ 55 : 45  สัดส่วนรายการการบริการวิชาการ เท่ากับ 70 : 30  สัดส่วน
รายการการบริหารสินทรัพย์  เท่ากับ 66 : 34  สัดส่วนรายการดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ  
เท่ากับ 71 : 29 
 

3.5 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2561 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  จ าแนกตาม       
หมวดรายการย่อย 

เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  พิจารณาจากรายรับต่อรายจ่าย
ของเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย  ผลปรากฏดังตารางที่ 1.11 - 
1.13 และแผนภูมิที ่1.11 - 1.13  
 
ตารางท่ี  1.11  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับ (บาท) รายจา่ย (บาท) รวม (บาท)

จัดการศึกษาภาคปกติ 165,852,210.00 146,304,300.00 312,156,510.00  53 : 47

จัดการศึกษาภาคพเิศษ 49,533,570.00 49,638,900.00 99,172,470.00  50 : 50

จัดการศึกษา ป.โทและ ป.เอก 13,821,150.00 12,132,600.00 25,953,750.00  53 : 47

จัดการศึกษาโรงเรียนสาธติ 7,395,000.00 5,335,200.00 12,730,200.00  58 : 42

จัดการศึกษาโครงการจัดต้ัง

ฝ่ายสาธติการศึกษาพเิศษ

ระดับประถมศึกษา

136,000.00 136,800.00 272,800.00  50 : 50

รวม 236,737,930.00 213,547,800.00 450,285,730.00   53 : 47

ประเภทรายรับ-รายจา่ย

หมวดรายการยอ่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สดัสว่นรายรับ :

 รายจา่ย
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แผนภูมิที่  1.11  การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนรายรับตอรายจายของเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  จําแนกตาม
หมวดรายการยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 1.11  สัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบวา มียอดรายรับของเงินรายไดจากการ       
จัดการศึกษาท้ังสิ้น 236,737,930.00 บาท และยอดรายจายทั้งสิ้น  213,547,800.00  บาท และ   
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนทั้งหมดระหวางรายรับตอรายจาย เทากับ 53 : 47 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางรายรับตอรายจายของเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  โดย
จําแนกตามหมวดรายการยอย  พบวา สัดสวนรายรับตอรายจายของรายการจัดการศึกษาภาคปกติ 
เทากับ  53 : 47  สัดสวนรายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เทากับ 50 : 50  สัดสวนรายการจัด
การศึกษา ป.โท และ ป.เอก เทากับ  53 : 47  สัดสวนรายการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  เทากับ 
58 : 42  สัดสวนรายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา    
เทากับ 50 : 50 
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รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) รวม (บาท)
จัดการศึกษาภาคปกติ 194,293,271.00 136,457,400.00 330,750,671.00  59 : 41

จัดการศึกษาภาคพเิศษ 46,528,700.00 47,979,500.00 94,508,200.00  49 : 51

จัดการศึกษา ป.โทและ ป.เอก 10,382,060.00 9,206,100.00 19,588,160.00  53 : 47

จัดการศึกษาโรงเรียนสาธติ 7,455,000.00 5,225,800.00 12,680,800.00  59 : 41

จัดการศึกษาโครงการจัดต้ัง
ฝายสาธติการศึกษาพเิศษ
ระดับประถมศึกษา

88,000.00 87,600.00 175,600.00  50 : 50

รวม 258,747,031.00 198,956,400.00 457,703,431.00   57 : 43

ประเภทรายรับ-รายจาย
หมวดรายการยอย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สดัสวนรายรับ :
 รายจาย
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ตารางท่ี  1.12  การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เปนรายรับตอรายจายของเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  จําแนกตามหมวดรายการยอย 

 

 

 

 
แผนภูมิที่  1.12  การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนรายรับตอรายจายของเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  จําแนกตาม
หมวดรายการยอย 
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รายรับ (บาท) รายจา่ย (บาท) รวม (บาท)

จัดการศึกษาภาคปกติ 169,859,130.00 139,991,500.00 309,850,630.00  55 : 45

จัดการศึกษาภาคพเิศษ 45,303,940.00 48,243,500.00 93,547,440.00  48 : 52

จัดการศึกษา ป.โทและ ป.เอก 8,277,500.00 7,095,700.00 15,373,200.00  54 : 46

จัดการศึกษาโรงเรียนสาธติ 7,577,000.00 5,335,200.00 12,912,200.00  59 : 41

จัดการศึกษาโครงการจัดต้ัง

ฝ่ายสาธติการศึกษาพเิศษ

ระดับประถมศึกษา

24,000.00 0.00 24,000.00  100 : 00

รวม 231,041,570.00 200,665,900.00 431,707,470.00   54 : 46

ประเภทรายรับ-รายจา่ย

หมวดรายการยอ่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สดัสว่นรายรับ :

 รายจา่ย

จากตารางที่ 1.12  สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า มียอดรายรับของเงินรายได้จากการ       
จัดการศึกษาทั้งสิ้น 258,747,031.00 บาท และยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  198,956,400.00  บาท และเมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนทั้งหมดระหว่างรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 57 : 43 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  โดย
จ าแนกตามหมวดรายการย่อย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการจัดการศึกษาภาคปกติ 
เท่ากับ  59 : 41  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เท่ากับ 49 : 51  สัดส่วนรายการจัด
การศึกษา ป.โท และ ป.เอก เท่ากับ  53 : 47  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  เท่ากับ 
59 : 41  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา    
เท่ากับ 50 : 50 
 
ตารางท่ี  1.13  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  จ าแนกตามหมวดรายการย่อย 
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แผนภูมิที่  1.13  การวิเคราะหสัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนรายรับตอรายจายของเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  จําแนกตาม
หมวดรายการยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 1.13  สัดสวนรายรับตอรายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบวา มียอดรายรับของเงินรายไดจากการ       
จัดการศึกษาท้ังสิ้น 231,041,570.00 บาท และยอดรายจายทั้งสิ้น  200,665,900.00  บาท และเมื่อ
เปรียบเทียบสัดสวนท้ังหมดระหวางรายรับตอรายจาย เทากับ 54 : 46 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางรายรับตอรายจายของเงินรายไดจากการจัดการศึกษา  โดย
จําแนกตามหมวดรายการยอย  พบวา สัดสวนรายรับตอรายจายของรายการจัดการศึกษาภาคปกติ 
เทากับ  55 : 45  สัดสวนรายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เทากับ 48 : 52  สัดสวนรายการจัด
การศึกษา ป.โท และ ป.เอก เทากับ  54 : 46  สัดสวนรายการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  เทากับ 
59 : 41  สัดสวนรายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา    
เทากับ 100 : 0 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์รายรับ  2) วิเคราะห์รายจ่าย  
3)  วิเคราะห์สัดส่วนรายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากสรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559-2561  จากงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง  และข้อมูลงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559-2561  จากงานงบประมาณเงินรายได้  กองนโยบายและ
แผน  และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft 
Excel  เพ่ือหาผลรวม  ผลต่าง  ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ  น าเสนอเป็นตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
ซึ่งจะน าเสนอ สรุปผลตามล าดับต่อไปนี้      
 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1  การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 
การวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  สรุปได้ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีรายรับสูงสุดของทุกปี จากรายรับประเภทเงินรายได้

จากการจัดการศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.98  ของรายรับแต่ละประเภท  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  มีรายรับประเภทเงินรายได้จากการจัดศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  77.92  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  คิดเป็นร้อยละ  76.40  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ  70.61 ตามล าดับ  
และมหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับต่ าสุดของทุกปี จากรายรับประเภทเงินรายได้จากดอกเบี้ยรับ  เบี้ยปรับ 
และรายได้อ่ืน  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  3.84 ของรายรับแต่ละประเภท  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
มีรายรับประเภทเงินรายได้จากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และรายได้อ่ืนต่ าสุด  คิดเป็นร้อยละ  3.10  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  3.62  และปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 คิดเป็นร้อยละ  
4.80 ตามล าดับ  เป็นที่น่าสังเกตว่ารายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -
2561 มีรายรับสูงสุดจากรายรับประเภทเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  
74.98  นับว่าเป็นรายรับที่ส าคัญเป็นรายรับหลักที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุด  จึงจ าแนกพิจารณาตาม
หมวดรายการย่อยของรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จะปรากฏผล ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา   หมวด          
จัดการศึกษาภาคปกติสูงสุดของทุกปี  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.89  ของรายรับหมวดรายการย่อย    
แต่ละประเภท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีรายรับหมวดจัดการศึกษาภาคปกติสูงสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 75.09  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ  73.52  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
คิดเป็นร้อยละ 70.06 ตามล าดับ  และมหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  
หมวดจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาต่ าสุดของทุกปี        
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  0.03 ของรายรับหมวดรายการย่อยแต่ละประเภท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  มีรายรับต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ  0.01  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  0.03  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ  0.06 ตามล าดับ 

 
1.2  การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีรายจ่ายสูงสุดของทุกปี จากรายจ่ายประเภท         
เงินรายจ่ายจากการจัดการศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  83.35  ของรายจ่ายแต่ละประเภท  โดย     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายจ่ายประเภทเงินรายจ่ายจากการจัดศึกษาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  
86.95  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  82.66  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น
ร้อยละ  80.43 ตามล าดับ  และมหาวิทยาลัยฯ  มีรายจ่ายต่ าสุดของทุกปี จากรายจ่ายประเภท    
เงินรายจ่ายจากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และรายได้อ่ืน  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  1.73 ของรายจ่ายแต่ละ
ประเภท  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายจ่ายประเภทเงินจ่ายจากดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และ
รายได้อ่ืนต่ าสุด  คิดเป็นร้อยละ  0.00  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  2.56  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.63 ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่ารายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  มีรายจ่ายสูงสุดจากรายจ่ายประเภทเงินรายจ่ายจากการ    
จัดการศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  83.35  นับว่าเป็นรายจ่ายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ      
จึงจ าแนกพิจารณาตามหมวดรายการย่อยของรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา จะปรากฏผล 
ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  หมวด          
จัดการศึกษาภาคปกติสูงสุดของทุกปี  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.95  ของรายจ่ายหมวดรายการย่อย    
แต่ละประเภท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายจ่ายหมวดจัดการศึกษาภาคปกติสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 69.76  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  68.59  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
คิดเป็นร้อยละ 68.51 ตามล าดับ  และมหาวิทยาลัยฯ  มีรายจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  
หมวดจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาต่ าสุดของทุกปี        
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  0.04 ของราย่จ่ายหมวดรายการย่อยแต่ละประเภท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  มีรายรับต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ  0.00  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  0.04  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ  0.06 ตามล าดับ 
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1.3  การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559-2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีรายรับงบประมาณเงินรายได้สูงสุด คือ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2561  คิดเป็นร้อยละ 34.26  ของรายรับทั้งหมด  และมีรายรับต่ าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559  คิดเป็นร้อยละ  31.97 ของรายรับทั้งหมด  และมหาวิทยาลัยฯ มีรายจ่ายงบประมาณ       
เงินรายได้สูงสุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  คิดเป็นร้อยละ 33.91  ของรายจ่ายทั้งหมด  และมี
รายจ่ายต่ าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  คิดเป็นร้อยละ  32.71 ของรายจ่ายทั้งหมด  และ
ปีงบประมาณที่มีผลต่างจากการด าเนินงานมากที่สุด  คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ  
27.52  และปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  มีผลต่างจากการด าเนินงานต่ าที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  20.74 
 มหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับงบประมาณเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)  
โดยจ าแนกตามประเภทรายรับหลัก พบว่า  รายรับเฉลี่ยสูงสุด คือ รายรับจากรายได้การจัดการศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ  74.79  รายรับเฉลี่ยต่ าสุดคือ  รายรับจากรายได้จากดอกเบี้ยรับ  เบี้ยปรับ  และอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ  3.85  และรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ รายจ่ายจากการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  
83.34  รายจ่ายเฉลี่ยต่ าสุดคือ  รายจ่ายจากดอกเบี้ยรับ  เบี้ยปรับ  และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ  1.73  
ส าหรับผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รายการดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ  คิดเป็น
ร้อยละ  65.91  และผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ยต่ าที่สุด  ได้แก่  รายการการจัดการศึกษา  คิด
เป็นร้อยละ  15.60 

มหาวิทยาลัยฯ  มีรายรับงบประมาณเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)  
โดยจ าแนกตามประเภทรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา พบว่า  รายรับเฉลี่ยสูงสุด คือ รายรับ
จากรายได้การจัดการศึกษาภาคปกติ  คิดเป็นร้อยละ  72.95  รายรับเฉลี่ยต่ าสุดคือ  รายรับจาก
รายได้การจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  
0.03  และรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ รายจ่ายจากการจัดการศึกษาภาคปกติ  คิดเป็นร้อยละ  68.95  
รายจ่ายเฉลี่ยต่ าสุดคือ  รายจ่ายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับ
ประถมศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  0.04  ส าหรับผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รายการ
จัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  คิดเป็นร้อยละ  29.12  และผลต่างของรายรับ-รายจ่ายเฉลี่ยต่ าที่สุด  
ได้แก่  รายการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  -3.18  และมีผลต่างของรายรับ-รายจ่าย
เฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 15.60 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายรับทั้งสิ้น  309,866,643.37 บาท และ
ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  245,599,700.00 บาท  และมีสัดส่วนทั้งหมดระหว่างรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 
56 : 44  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่าย  โดยจ าแนกตามประเภทของรายรับ -
รายจ่าย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการการจัดการศึกษา เท่ากับ 53 : 47  สัดส่วน
รายการวิสาหกิจ  เท่ากับ 57 : 43  สัดส่วนรายการการบริการวิชาการ เท่ากับ 72 : 28  สัดส่วน
รายการการบริหารสินทรัพย์ เท่ากับ 72 : 28 สัดส่วนรายการดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และอ่ืนๆ เท่ากับ 
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100 : 0   ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  
โดยจ าแนกตามหมวดรายการย่อย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการจัดการศึกษาภาค
ปกติ เท่ากับ  53 : 47  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เท่ากับ 50 : 50  สัดส่วนรายการจัด
การศึกษา ป.โท และ ป.เอก เท่ากับ  53 : 47  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  เท่ากับ 
58 : 42  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา    
เท่ากับ 50 : 50 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายรับทั้งสิ้น  332,066,034.07 บาท และ
ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  240,696,400.00 บาท และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนทั้งหมดระหว่างรายรั บต่อ
รายจ่าย เท่ากับ 58 : 42  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่าย  โดยจ าแนกตาม
ประเภทของรายรับ-รายจ่าย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการการจัดการศึกษา เท่ากับ 
57 : 43  สัดส่วนรายการวิสาหกิจ  เท่ากับ 52 : 48  สัดส่วนรายการการบริการวิชาการ เท่ากับ 62 : 
38  สัดส่วนรายการการบริหารสินทรัพย์  เท่ากับ 77 : 23  สัดส่วนรายการดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และ
อ่ืนๆ  เท่ากับ 66 : 34  โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการ
จัดการศึกษา  โดยจ าแนกตามหมวดรายการย่อย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการ      
จัดการศึกษาภาคปกติ เท่ากับ  59 : 41  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เท่ากับ 49 : 51  
สัดส่วนรายการจัดการศึกษา ป.โท และ ป.เอก เท่ากับ  53 : 47  สัดส่วนรายการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต  เท่ากับ 59 : 41  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษา
พิเศษระดับประถมศึกษา  เท่ากับ 50 : 50 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ มียอดรายรับทั้งสิ้น  327,199,886.33 บาท และ
ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  249,485,800.00 บาท และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนทั้งหมดระหว่างรายรับต่อ
รายจ่าย เท่ากับ 57 : 43  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่าย  โดยจ าแนกตาม
ประเภทของรายรับ-รายจ่าย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการการจัดการศึกษา เท่ากับ 
54 : 46  สัดส่วนรายการวิสาหกิจ  เท่ากับ 55 : 45  สัดส่วนรายการการบริการวิชาการ เท่ากับ 70 : 
30  สัดส่วนรายการการบริหารสินทรัพย์  เท่ากับ 66 : 34  สัดส่วนรายการดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับ และ
อ่ืนๆ  เท่ากับ 71 : 29  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างรายรับต่อรายจ่ายของเงินรายได้จากการ
จัดการศึกษา  โดยจ าแนกตามหมวดรายการย่อย  พบว่า สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของรายการจัด
การศึกษาภาคปกติ เท่ากับ  55 : 45  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เท่ากับ 48 : 52  
สัดส่วนรายการจัดการศึกษา ป.โท และ ป.เอก เท่ากับ  54 : 46  สัดส่วนรายการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต  เท่ากับ 59 : 41  สัดส่วนรายการจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษา
พิเศษระดับประถมศึกษา  เท่ากับ 100 : 0 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2561  ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญและน ามา
อภิปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ดังนี้ 

2.1  การวิเคราะห์รายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 จากการวิเคราะห์รายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตามผลการวิจัยที่เสนอข้างต้น พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับ
ที่มาจากเงินรายได้ประเภทการจัดการศึกษาเป็นหลัก  คิดเป็นร้อยละ  74.98 ของรายรับทั้งหมด     
ซึ่งเป็นรายรับจากการจัดการศึกษาของภาคปกติ  คิดเป็นร้อยละ  72.89 รายรับจากการจัดการศึกษา
ของภาคพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  19.50  รายรับจากการจัดการศึกษาของระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ  4.48 รายรับจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต  คิดเป็นร้อยละ 
3.09 และรายรับจากการจัดการศึกษาของโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 
คือการผลิตบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งให้ความส าคัญกับการจัดหารายได้หรือรายรับ           
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก  ซึ่งสอดคล้องกับรจเรข แก้วพฤกษ์ และวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ 
(2561)  ที่ได้วิเคราะห์งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2561 ผลการวิเคราะห์พบว่า งบประมาณที่น ามาบริหารจัดการภายในคณะส่วนใหญ่เป็น
รายรับที่มาจากเงินงบประมาณรายได้ของคณะเป็นหลัก งบประมาณรายได้คณะส่วนใหญ่มาจากการ
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา และปริญญาเอก 3 สาขาวิชา จากผลการ
วิเคราะห์ด้านรายรับที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ส่วนใหญ่มาจากการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 70.58 รองลงมาคือ ระดับปริญญาเอก เฉลี่ยร้อยละ 13.78 และ
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เฉลี่ยร้อยละ 9.18  และสอดคล้องกับการวิจัยของกัลยา แซ่ลิ่ม (2549)  
ที่ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547      
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับทุกปี เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของหมวดรายรับ พบว่า ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายรับส่วนใหญ่คือ 
รายรับหมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา แซ่ลิ่ม และพึงใจ 
ปราโมทย์อนันต์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สภาพการคลัง การบริหารงบประมาณและ
แนวโน้มการพัฒนาศักยภาพทางการคลังเพื่อพ่ึงพาตนเองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี  ร ะหว่ า งปี งบประมาณ 2547 -2551  ก ารศึ กษาพบว่ า  ร ายรั บหลั กๆ   ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มาจากรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา เพราะ
มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต ฉะนั้นรายรับจึงมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก 
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2.2  การวิเคราะห์รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 จากการวิเคราะห์รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีรายจ่ายจากประเภทการจัดการศึกษา
สูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  83.35 ของรายจ่ายทั้งหมด  ซึ่งเป็นรายจ่ายของการจัดการศึกษาของ     
ภาคปกติ  คิดเป็นร้อยละ  68.95 รายจ่ายของการจัดการศึกษาของภาคพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  
23.80  รายจ่ายของการจัดการศึกษาของระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ  4.61 
รายจ่ายของการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  คิดเป็นร้อยละ  2.59  และรายจ่ายของการจัดการศึกษา
ของโครงการจัดตั้งฝ่ายสาธิตการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  0.04 ตามล าดับ   
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราร้อยละของรายจ่ายแต่ละประเภททั้งอัตราสูงที่สุด หรือต่ าสุด จะ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับรายรับเงินรายได้จากข้อ 2.1 ที่เป็นเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในทุกๆ ด้านนั้น            
โดยให้ความส าคัญในการพิจารณาให้รายรับและรายจ่ายให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน ซึ่งรายจ่าย
ของเงินรายได้ประเภทใดจะมากหรือน้อยจ าเป็นต้องพิจารณาจากรายรับเป็นส าคัญ  ทั้งนี้รายจ่ายของ
เงินรายได้รายการนั้นๆ ไม่ควรสูงกว่ารายรับที่คาดว่าจะได้รับ ลักษณะเช่นนี้จะท าให้การบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  
 

2.3 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2561 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยฯ 
มีผลต่างจากการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 24.08 ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2549 ที่ก าหนดให้วงเงินที่สามารถน ามาตั้ง
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้นั้นต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินรายรับ ดังนั้นในระยะเวลา     
3 ปีดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะมีวงเงินจัดเก็บเข้าคลังเพ่ือเป็นเงินรายได้สะสมประมาณร้อยละ 24.08 
ของรายรับทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายรับ – รายจ่าย ในภาพรวมของแต่ละปีงบประมาณจะเห็นว่า     
มีความสมดุลและสอดคล้องกัน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 
56 : 44  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 58 : 42 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย เท่ากับ 57 : 43 ซึ่งรายจ่ายเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ
จะน้อยกว่ารายรับเงินรายได้  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าส่วนต่างจากการด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้
มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับเป็นเงินรายได้สะสมในแต่ละปีงบประมาณ  โดยจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กัลยา แซ่ลิ่ม และพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ (2552)  ที่ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สภาพการคลัง           
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การบริหารงบประมาณและแนวโน้มการพัฒนาศักยภาพทางการคลังเ พ่ือพ่ึงพาตนเองของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีงบประมาณ 2547 -2551 การศึกษาพบว่า 
รายรับจริงของเงินรายได้สูงกว่าแผนรายรับทุกปี โดยในการจัดท าแผนรับต้องให้สอดคล้องกับแผน
รายจ่าย คือให้สมดุลกัน ส่วนต่างระหว่างแผนรับและรายรับจริงจึงถือเป็นส่วนที่เกินสามารถเก็บเป็น
เงินออมเข้าเงินรายได้สะสมให้กับหน่วยงานได้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
การศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 จากผลการวิจัยที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1.1  จากผลการวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้ ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ของ
มหาวิทยาลัยฯ พบว่า รายรับสูงสุดของทุกปีจะเกิดจากรายรับเงินรายได้จากการจัดการศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เรื่องของประชากรวัยเรียนลดลง และประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  ของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบว่า  จ านวนประชากรของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้น
ในช่วงต้นของการคาดประมาณประชากรโดยในปี พ.ศ. 2571 จ านวนประชากรจะเพ่ิมสูงสุด     
หลังจากนั้นจะลดลงในปี พ.ศ. 2583 ประชากรมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้น ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่ชัดเจนที่สุด คือ การลดลงของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน แต่มีการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุจนน าไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2566 และเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2576  ในส่วนของผลกระทบด้านการศึกษา  การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์
ส่งผลให้จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง  โดยสัดส่วนประชากรวัยเรียนลดจากเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรรวมเหลือไม่ถึงหนึ่งในสิบในป พ.ศ. 2583  จากการคาดประมาณจ านวนผู้เรียนที่มีอายุ 3 -
21 ปี  คือผู้ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับปริญญาตรีลดลง  แม้จะคาดว่าจ านวนผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของโครงสร้าง
การพัฒนาประเทศ แต่ก็เพ่ิมไม่มากนัก  ซึ่งในอนาคตประเด็นต่างๆ เหล่านี้  อาจส่งผลท าให้รายรับ
จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ลดลงได้   

3.1.2  จากผลการวิเคราะห์รายรับงบประมาณเงินรายได้ ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ของ
มหาวิทยาลัยฯ พบว่า รายรับสูงสุดอันดับที่ 2 ของทุกปี  จะเกิดจากรายรับเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ  ดังนั้นผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันเพ่ือดึงศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
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ต่างๆ  ที่มีหลากหลายสาขาวิชามาร่วมมือกันเพ่ือจัดท ากิจกรรม/งาน/โครงการ บริการวิชาการ      
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้รายรับเงินรายได้จากการบริการวิชาการสามารถเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ควรจัดให้มีหน่วยงานหลัก   ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้จาก
การบริการวิชาการ  ซึ่งจะท าให้เห็นการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

3.1.3  จากผลการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยฯ มีผลต่างจากการด าเนินงาน
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 24.08 ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย       
เงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2549 ที่ก าหนดให้วงเงินที่สามารถน ามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้นั้นต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินรายรับ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปีดังกล่าวมหาวิทยาลัย 
จะมีวงเงินจัดเก็บเข้าคลังเพ่ือเป็นเงินรายได้สะสมประมาณร้อยละ 24.08 ของรายรับทั้งหมด ซึ่งใน
ประเด็นนี้หากมองภายในมหาวิทยาลัยฯ อาจเป็นการบริหารงบประมาณที่ดี   แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง 
ภายใต้การบริหารงบประมาณระดับประเทศซึ่งก็มีทรัพยากรด้านงบประมาณจ ากัดเช่นกัน 
มหาวิทยาลัยฯ อาจได้รับผลกระทบในเรื่องของการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง 
เนื่องจากในปัจจุบันการจัดท างบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลงบทางการเงิน
ของเงินรายได้ท้ังหมด ดังนั้นผู้บริหารควรมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว 

 
3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ      
ในการศึกษาเพ่ิมเติมหรือต่อยอดการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 

3.2.1  ควรท าการศึกษาวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยจ าแนกเป็นหน่วยงาน ทั้งนี้อาจมุ่งเน้นศึกษาส าหรับหน่วยงาน
ระดับคณะ วิทยาลัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิตและเป็นหน่วยงานหลักที่มีรายรับ     
เงินรายได้จากการจัดการศึกษา   

3.2.2 ควรท าการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างน้อย 5 - 10 ปี ข้างหน้า  เพ่ือให้ทราบทิศทางการเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของรายรับ - รายจ่าย ของแต่ละประเภทในอนาคต ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถ
น าไปใช้เป็นสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผน รายรับ-รายจ่าย รวมถึงการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป 
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