
 การวิเคราะหความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(Analysis of Financial self - reliance of the Faculty of Agro- industry, 
Chiang Mai University)

นางสาวประทุมวรรณ  บัวรินทร

บทคัดยอ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ประมาณการรายรับและรายรับจริงงบประมาณเงินรายได 
เปรียบเทียบรายรับและรายจายจริงงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงนิรายได ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
- 2558 และเพือ่วเิคราะหความสามารถในการพึง่พาตนเอง
ทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ในอนาคต 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) 
ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานการเงิน
ของงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายได ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 นํามาวิเคราะหสรุปโดย
ใชสถติเิชงิพรรณนา สวนการวิเคราะหความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองทางการเงิน ในอนาคต 5 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2563) ใชสูตรฟงกชัน FORECAST เพื่อ
พยากรณแนวโนมเชิงเสนตรง
 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบประมาณการ
รายรับและรายรับจริงงบประมาณเงินรายได ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 พบวาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 คณะฯ 
มปีระมาณการรายรบัสงูกวารายรบัจรงิ สวนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ 2558 คณะฯ มรีายรับจรงิสงูกวาประมาณ
การรายรับและจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจายจริง
ของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได พบวา
ในสวนของงบประมาณแผนดิน คณะฯ มีรายรับและราย
จายจริงเพิ่มสูงขึ้นในทุกป โดยเพ่ิมสูงข้ึนในสวนของ
งบบุคลากร สวนงบประมาณเงินรายได พบวาในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 คณะฯ มีรายรับสูงกวา
รายจายจริง

 สวนผลการวิเคราะหความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองทางการเงิน ในอนาคต 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2563) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา
งบประมาณแผนดิน มีแนวโนมไดรับการจัดสรรลดลงและ
รายจายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในทุกป โดยงบบุคลากรไดรับ
จัดสรรและมีการเบิกจายงบประมาณในสัดสวนที่มากที่สุด 
งบดาํเนินการไดรบัการจดัสรรลดลงแตมรีายจายเพ่ิมขึน้ใน
ทุกป สวนงบประมาณเงินรายได มีแนวโนมรายรับสูงกวา
รายจายในทุกป โดยรายรับสูงสุดมาจากคาธรรมเนียมการ
ศึกษาและบํารุงการศึกษา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกป 
และจะคงที่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 เมื่อนําผลการพยากรณแนวโนมประมาณการ
รายรับและรายจายมาวิเคราะหความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางการเงนิของคณะฯแลว พบวาคณะอตุสาหกรรม
เกษตร มีงบประมาณ เงินรายไดคงเหลือในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – 2563 เพียงพอที่จะนํามาสมทบการเบิกจาย
รายจายท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินลดลง และ
ยังมีรายรับคงเหลือเพื่อสะสมเปนเงินเหลือจายของคณะฯ 
โดยแนวโนมในการนํางบประมาณเหลือจายจากงบ
ประมาณเงินรายไดมาสมทบรายจายที่เคยเบิกจายจากงบ
ประมาณแผนดินมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในทุกป โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ จะตองนําเงินเหลือจาย
จากงบประมาณเงินรายไดมาสมทบการเบิกจายมากที่สุด

ABSTRACT
 The objectives of this research are to 
compare the estimated revenues with the actual 
revenues of the Revenue Budget, to compare the 



การวิเคราะหความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 28

วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)

actual revenues with the actual expenditures of 
the Government Budget and the Revenue Budget 
in the fi scal years 2011 – 2015 and to analyse the 
fi nancial self-reliance of the Faculty of Agro-Industry, 
Chiang Mai University over the next 5 years (fi scal 
years 2016 – 2020) by collecting relevant information 
from the fi nancial reports on the Government 
Budget and the Revenue Budget from the fi scal 
years 2011 – 2015 and using descriptive statistics 
to analyse the data. Regarding the analysis of its 
fi nancial self-reliance over the next 5 years (fi scal 
years 2016 – 2020), the FORECAST function is 
employed to calculate the linear trend forecasting.
When comparing the estimated revenues with the 
actual revenues of the Revenue Budget from the 
fi scal years 2011 - 2015, the study shows that the 
Faculty’s estimated revenues were higher than 
the actual revenues in the fi scal years 2011, 2013 
and 2014 whereas the actual revenues were 
higher than the estimated revenues in the fi scal 
years 2012 and 2015.
 When comparing the actual revenues 
with the actual expenditures of the Government 
Budget and the Revenue Budget, the study shows 
that the Faculty’s actual revenues and actual 
expenditures in the Government Budget were 
increasing annually, especially in the Personnel 
Budget. In the case of the Revenue Budget, the 
Faculty’s actual revenues were higher than the 
actual expenditures in the fi scal years 2012 – 2015.
 As for the analysis of the Faculty’s fi nancial 
self-reliance over the next 5 years (fi scal years 
2016 – 2020), the study shows that funds from the 
Government Budget will tend to decline while the 
Faculty’s expenditures will tend to rise annually. 
The highest disbursements will be seen in the 

Faculty’s Personnel Budget. On the other hand, 
the Operating Budget will continue to decline 
while its expenditures will continue to rise 
annually. Regarding the Faculty’s revenue budget, 
the revenues will tend to be higher than the 
expenditures. The sources of the highest revenues 
will be the tuition fees and other fees. These 
revenues will tend to rise annually until the fi scal 
years 2018 – 2020 when they will remain static.
 As for the fi nancial self-reliance of the 
Faculty of Agro-Industry by analysing the trend of 
the estimated revenues and the actual expendi-
tures, the forecast result suggests that the Faculty 
has suffi cient budget rollovers from the revenue 
budget for the fi scal years 2016 – 2020 to offset 
the disbursements from the decreasing Govern-
ment Budget and to bolster the Faculty’s savings. 
The trend of using the budget rollovers from the 
Revenue Budget to offset the regular disburse-
ments from the Government Budget is increasing 
annually. The highest amount of Revenue Budget 
rollovers used to offset its disbursements will be 
in the fi scal years 2020.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เม่ือวันท่ี 7 
มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยเปนนิติบุคคลอยูในกํากับของรัฐ 
และจะตองมีความพรอมท่ีจะสามารถพ่ึงพาตนเองไดมาก
ขึ้น เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของรัฐบาลลง และจาก
การทีใ่นปจจุบนังบประมาณแผนดนิทีไ่ดรบัการอดุหนนุจากรฐั
รอยละ 75 เปนงบประมาณในหมวดงบบุคลากร ทําให
งบประมาณในหมวดงบดําเนินงานและลงทุน ตองใชจาย
จากงบประมาณจากงบประมาณเงินรายไดเพิ่มมากขึ้นทํา
ใหคณะฯ ตองมีการเตรียมความพรอมท่ีจะสามารถพ่ึงพา
ตนเอง โดยการแสวงหารายไดทั้งจากคาธรรมเนียมการ
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ศึกษา รายไดจากการใหบริการวิชาการ รายไดจากการให
เชาสถานที ่และรายไดจากเงนิผลประโยชนอืน่ เพือ่ทีจ่ะได
นํารายไดดังกลาว มาสนับสนุนดานการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการองคกร ใหมคีวามคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะห
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงินของคณะฯ 
วามีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงินเปน
อยางไร หากไดรบัการอดุหนนุงบประมาณแผนดินในหมวด
งบดําเนินการ ลดลงในทุกๆ ป และตองพึ่งพาตนเองโดย
การนํางบประมาณเงินรายไดของคณะฯ มาสมทบรายจาย
ในหมวดที่ไดรับการอุดหนุนลดลง

วัตถุประสงคของการวิจัย
 (1)  เพ่ือเปรยีบเทยีบประมาณการรายรบัทีน่าํมา
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย
กับรายรับจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
 (2)  เพือ่เปรยีบเทยีบรายรบักับรายจายจรงิ ของ
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
 (3)  เพื่อวิเคราะหความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองทางการเงิน ในอนาคต 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2563) ของคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม 

ขอบเขตของการวิจัย
 เปนการวจิยัเพือ่เปรยีบเทยีบ/วเิคราะห ประมาณ
การรายรับ รายรับจริง และรายจายจริง  จากงบประมาณ
รายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย รายรับและรายจายงบ
ประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558 
และขอมูลจากประมาณการรายรับ ประมาณการรายจาย 
จากงบประมาณเงินรายได  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห เปนขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ประกอบดวย

 (1) ขอมูลประมาณการรายรับ จากคําขอตั้งงบ
ประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย  ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
 (2) ขอมูลรายรับและรายจายจริง งบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558

การรวบรวมขอมูล
 เก็บรวบรวมขอมูลประมาณการรายรับงบ
ประมาณเงินรายได จากเอกสารการจัดทําคําขอตั้งงบ
ประมาณรายจายเงนิรายไดมหาวทิยาลยั ขอมูลรายรบัจรงิ
งบประมาณเงินรายได จากระบบบัญชี 3 มิติ ขอมูลรายรับ
งบประมาณแผนดิน จากเอกสารการจัดสรรงบประมาณ 
และเก็บขอมูลรายจายจริงงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได จากรายงานการใชจายงบประมาณ 
ในระบบ e-Planning ของกองแผนงาน

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
 (1) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและ
รายรบัจรงิของงบประมาณรายจายเงนิรายไดมหาวิทยาลยั 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 และการเพิม่ขึน้หรือ
ลดลงของรายรับ-รายจาย จากงบประมาณเงินรายไดและ
งบประมาณแผนดนิ ใชสถติพิรรณนา โดยใชคาเฉลีย่และคา
รอยละ สรปุในตารางและแผนภมิูตามวตัถปุระสงคของการ
วิจัย
 (2) การศึกษาแนวโนมประมาณการรายรับ 
ประมาณการรายจาย น้ัน ผวูจิยัใชเทคนิคการพยากรณเชิง
ปริมาณ (Quantitative Forecasting methods) โดย
อาศัยขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) มา
พยากรณแนวโนม (Trend Projection) และใชสมการเชิง
เสนแนวโนม (Trend Line) เพ่ือดคูวามสามารถทางการเงิน
ในอนาคต 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563)  

สรุปผลการวิจัย
 (1) การศกึษาประมาณการรายรบัทีน่าํมาจดัทาํ
คําขอต้ังงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยกับ
รายรับจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 พบ
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วาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 - 2557 คณะฯ มีประมาณการรายรับสูงกวารายรับ
จรงิ สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2558 มรีายรบัจรงิ
สงูกวาประมาณการรายรบั เม่ือจาํแนกตามประเภทรายรบั
แลว พบวาคณะฯ มรีายรบัเฉล่ียมากทีส่ดุจากคาธรรมเนยีม
การศึกษาและบํารุงการศึกษา 
 (2)  การศึกษารายรับกับรายจายจริง ของงบ
ประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 พบวาในสวนของงบ
ประมาณแผนดนิ คณะฯ มรีายรับและรายจายเพ่ิมสูงขึน้ใน
ทกุป โดยงบบุคลากรเปนงบท่ีไดรบัจดัสรรและมีรายจายสงู
ที่สุด สวนงบประมาณเงินรายได พบวาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 - 2558 คณะฯ มีรายรับสูงกวารายจาย สวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะฯ มีรายรับตํ่ากวารายจาย 
 (3)  วิเคราะหความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ทางการเงิน ในอนาคต 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2563) พบวาคณะฯ มแีนวโนมรายรับลดลงและ มแีนวโนม
รายจายเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ป เมื่อวิเคราะหตามงบรายจาย
แลว พบวางบบุคลากรไดรับจัดสรรและมีการเบิกจายงบ
ประมาณในสัดสวนท่ีมากท่ีสดุ งบลงทุนและงบเงินอดุหนนุ
ไดรับจัดสรรและมีรายจายเพ่ิมข้ึนเล็กนอย สวนงบดําเนินการ
ไดรับการจัดสรรลดลงในทุกๆ ป และมีรายจายเพิ่มขึ้น
ในทุกๆ ป 
 เมื่อนําขอมูลพยากรณรายรับจากงบประมาณ
แผนดินที่ไดรับจัดสรรลดลง มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
รายรับคงเหลือจากงบประมาณเงินรายได พบวาคณะฯ 
มเีงนิเหลอืจายจากงบประมาณเงินรายไดเพยีงพอทีส่ามารถ
นํามาสมทบการเบิกจายรายจาย จากงบประมาณแผนดิน
ที่ไดรับจัดสรรลดลง รวมทั้งยังมีรายรับคงเหลือจากงบ
ประมาณเงินรายไดเพ่ือสมทบเปนเงินเหลือจายของคณะฯ 

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะสําหรบัผบูรหิารเพ่ือนําไปใชใน
การพัฒนา มีดังนี้
  (1) ควรมีการวางแผนการบริหารงบประมาณ
โดยการแสวงหารายไดเพื่อนํามาอุดหนุนงบประมาณแผน

ดินในหมวดที่ไดรับการจัดสรรลดลง จัดสรรงบประมาณ
สําหรับของโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคลองกับวิสัย
ทศัน ยทุธศาสตร และกลยุทธของคณะฯ ใหมากข้ึน เพือ่จะ
ทาํใหคณะฯ มกีารใชจายงบประมาณ ไดอยางคมุคาและมงุ
เนนผลงานอยางแทจริง และควบคุมรายจายของงบ
บคุลากรและอตัรากาํลังของพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว
ไมใหมีการเพิ่มขึ้นจากเดิม 
  (2)  ควรมีกลยุทธเชิงรุกในการประชาสัมพันธ
หลกัสูตรรวมทัง้สรางมาตรฐานการศกึษาในทกุหลกัสูตร ให
บัณฑิตที่ สําเร็จการศึกษาของคณะฯ เปนบัณฑิตที่ มี
คุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
  (3) ควรมีแผนเชิงรุกในการผลักดัน สงเสริม
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการออกไปใหบริการ
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจะทําให
เปดชองทางในการแสวงหารายไดจากการบริการวิชาการ
มากย่ิงขึ้น
  (4)  ผลกัดันใหศนูยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร มีการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการใหบริการ
วิชาการ ผลงานท่ีผานมาและอัตราคาธรรมเนียมการให
บริการวิชาการ ใหกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวม
ทั้งผูประกอบการ 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
  การศึกษาในคร้ังตอไปควรจะมีการสัมภาษณ
ผบูรหิารท่ีเกีย่วของ หวัหนากศนูยบรกิารธุรกจิอุตสาหกรรม
เกษตรและบุคลากรที่เกี่ยวของ ถึงแผนในการแสวงหาราย
ไดของคณะฯ เพือ่จะสามารถนาํมาวางแผนการแสวงหาราย
ได รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณใหมีการใชจายอยางมี
ประสิทธภิาพ และศึกษาในสวนของเงินเหลือจายสะสมของ
คณะฯ เพื่อที่จะทําใหเห็นความมั่นคงของสถานะทางการ
เงินของคณะฯ 

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้ ไดรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัย 
ขอขอบคุณผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกทาน 
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ที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหทําวิจัยสถาบัน 
คณุนพรัตน อคัรจินดา หวัหนางานการเงนิการคลงัและพสัด ุ
ที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่เปนประโยชนตองานวิจัย 
คุณธีรายุทธ ทองสุข ท่ีชวยตรวจทานเพ่ือใหการเขียน
รายงานฉบับนีส้มบูรณ และสุดทายขอบคุณครอบครัวทีอ่ยู
เบื้องหลังความสําเร็จ คอยสนับสนุนและใหกําลังใจ
ตลอดมา
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