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บทคัดย่อ 
การวิจ ัยในครั ้งนี้ เพื ่อวิเคราะห์งบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีงบประมาณ 2559–2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนงบประมาณเงินรายได้ รายงานงบการเงิน และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาบันทึกในแบบตารางฐานข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา คอื การหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ และเปรียบเทียบงบประมาณคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559–
2563 ซึ่งจำแนกตามงบรายจ่าย และจำแนกตามภารกิจ ด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล และวิเคราะห์
แนวโน้มรายรับ–รายจ่ายจริงของงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564–2566 ใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิง
ปริมาณ ด้วยชุดคำสั่ง Forecast เพื่อคาดการณ์ความสามารถทางการเงินในอนาคตแล้วนำเสนอผลเป็นตาราง
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนงบประมาณ คณะศิลปศาสตร์เฉลี่ย 5 ปีจากงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มีสัดส่วนเท่ากับ 27.92 : 72.08 ซึ่งพบว่าอัตราส่วนร้อยละของงบประมาณ
แผ่นดินลดลงทุกปี หรืออีกนัยหนึ่งอัตราส่วนร้อยละของงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีงบประมาณ 
2563 มีสัดส่วนเท่ากับ 8.48 : 91.52 เมื ่อคาดการณ์รายรับ–รายจ่ายจริง พบว่า ในระหว่างปีงบประมาณ  
2564-2566 มีแนวโน้มรายรับจริงลดลง ในขณะที่รายจ่ายจริงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้นโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ้ตามงบรายจ่าย คือ งบอุดหนุน และจัดสรรตามภารกิจสูงส ุด คือ  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ค่าคาดการณ์แนวโน้มรายรับ ปีงบประมาณ 2564–2566 มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง จากผลการวิจัยผู้บริหารควรกำหนดกรอบวงเงินเพื่อการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับแนวโน้มรายรับจริง ผลักดันให้ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ และแสวงหารายได้
เพิ่มขึ้น รวมถึงลดรายจ่ายงบดำเนินงานเพื่อรองรับการขยายตัวของงบบุคลากร และงบลงทุน ตลอดจนคำนึงถึง       
การขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนงานสำคัญของคณะศิลปศาสตร์ 
คำสำคัญ: วิเคราะห์งบประมาณ บริหารงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ 
 

Abstract 
This research aimed to analyze the budget of the Faculty of Liberal Arts Prince of Songkla 

University, during the fiscal year 2016-2020 by collecting data from the revenue budget plan, 
financial report, and related documents to be recorded in a database table. The descriptive 
statistics were analyzed using Microsoft Excel, to calculate mean and percentage; comparing the 
budget for the fiscal year 2016 – 2020, classified by expenditures and missions. Classification by 
data comparison techniques and analyze trends of income-actual expenditures of the revenue 
budget fiscal year 2016-2023 using 'Forecast Function', quantitative forecasting technique to predict 
future financial ability and present results in a table based on the objectives. The results of the 
research showed that the average budget ratio in 5 years subsidized by the government budget 
and revenue budget was 27.92 : 72.08. It was found that the percentage of the government budget 
decreased every year, which conversely meant that the percentage of revenue budget increased 
yearly. For the fiscal year 2020, the ratio was 8.48 : 91.52. The forecasting of an actual income and 
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expenses showed that during the fiscal year 2021-2023, there was a tendency for the actual 
income to decline while the actual expenditure tended to increase. The highest average in 
allocation of the revenue budget according to the expenditure budget was the subsidy budget 
and allocation according to the highest mission was teaching and learning management while the 
expected revenue trend of the fiscal year 2021 - 2023 had continued to decrease. From the result, 
the administrators should set a framework for revenue estimate limits in order to allocate the 
appropriate revenue budget that consists of the actual revenue, including pushing for budget from 
other sources, and seeking for more income, reducing operating expenses to support the expansion 
of personnel budget and investment budget, and focusing on the steering of the faculty’s 
important strategies and plans. 
Keywords: analysis of budgeting, budgeting management, revenue budget 
 

บทนำ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวด้วยงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี คณะจัดสรร
งบประมาณเพื ่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจ การพัฒนาคณะตามนโยบายและแผนกลยุทธ์คณะ           
การดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การบริหาร    
ความเสี ่ยงและควบคุมภายใน และแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จากข้อมูล       
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2563 พบว่า คณะได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินลดลงและมีรายรับของงบประมาณเงินรายได้ลดลง โดยบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
ที่มีอยู่อย่างจำกัด และนำเงินงบประมาณรายได้สะสมมาสมทบในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อรองรับ
การดำเนินงานทุกภารกิจได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ด้วยสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากงบประมาณ
แผ่นดินที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงหรือไม่ได้รับการจัดสรร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีแนวทางการจัดทำ
แผนงบประมาณเงินรายได้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายเงินรายได้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้มี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย สนับสนุนงานหรือโครงการใหม่ที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563) คณะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณ เพื่อให้ทราบ
ถึงสถานการณ์การได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกแหล่งเงินในการใช้จ่ายประจำปี การวิเคราะห์รายรับ- 
รายจ่ายจริงจากงบประมาณเงินรายได้  5 ปีย้อนหลัง ตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2559–2563 โดยใช้เทคนิค           
การเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ชุดคำสั่ง Forecast เพื่อพยากรณ์เชิงปริมาณหาค่าคาดการณ์ข้อมูลใน
การบริหารจัดการงบประมาณในอนาคต ตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 และเปรียบเทียบการจัดสรร
งบประมาณตามงบรายจ่าย ภารกิจ และแผนงาน เพื่อใช้ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณปีก่อนเป็นฐานใน        
การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจด้านต่าง ๆ จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550–2557 ส่งผลให้ต้องใช้เงินรายได้ของสถาบันฯ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ และได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับลดงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความผันผวนของงบประมาณจากภาวะเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์
งบประมาณในระยะยาว เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านงบประมาณโดย
ใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการดำเนินงาน นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ด้านงบประมาณ
เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กร (เอื้อมเดือน, 2558) เช่นเดียวกันกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงินแล้ว พบว่า รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
เป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง และประมาณการรายได้และรายจ่ายคลาดเคลื่อน และไม่
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สามารถดำเนินงานให้เกิดรายได้ตามประมาณการได้ (ธัญญรัตน์ และวรรณวิมล, 2558) ด้วยเหตุนี ้ คณะ
มน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ม ีข ้อเสนอแนะให ้จ ัดทำแผน  
กลยุทธ์การหารายได้เชิงรุกร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยใช้ศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะ 
(กัลยา, 2550) ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการสะท้อนข้อมูลและสนับสนนุการตัดสินใจให้ผู้บริหารสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพิจาณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดสรร
งบประมาณแต่ละแผนงานมีสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของคณะ ตลอดจนก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื ่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบงบประมาณตามแหล่งงบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2559-2563 

2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ-รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2559-2563 

3. เพื่อวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2563 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ศึกษาจากเอกสารของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ 
ปีงบประมาณ 2559–2563 ประกอบด้วยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี  เพื่อวิเคราะห์สัดส่วน
งบประมาณตามแหล่งงบประมาณ ข้อมูลรายงานทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ-
รายจ่ายจริง และข้อมูลตามแผนงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ และเอกสารการจัดสรรงบประมาณ  
เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบตารางบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายงานทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2563 แผนงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2559-2563 และเอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2559-2563 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของกองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จากเอกสารการขอรับจัดสรรงบประมาณ 
และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีคณะศิลปศาสตร์ และเก็บข้อมูลรายรับ–รายจ่ายจริงงบประมาณ 
เงินรายไดจ้ากเอกสารรายงานงบการเงิน คณะศิลปศาสตร์  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการนำข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ยและ
ร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559–2563 การจัดสรรงบประมาณ     
เง ินรายได ้ ป ีงบประมาณ 2559-2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และจำแนกตามภารกิจ ด ้วยเทคนิค               
การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) แล้วนำเสนอเป็นตารางตามวัตถุประสงค์การวิเคราะห์
ส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ – รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559–2566 ใช้เทคนิค
การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting methods) โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลามาพยากรณ์
แนวโน้มและใช้สมการเชิงเส้นตรง ซึ่งการวิเคราะห์ในครั้งนี้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ชุดคำสั่ง Forecast 
เพื่อคาดการณ์ความสามารถทางการเงินในอนาคต แล้วนำเสนอเป็นตารางตามวัตถุประสงค์การวิเคราะห์  
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ผลการวิจัย 
วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณคณะศิลปศาสตร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

งบประมาณประจำปีของคณะศิลปศาสตร์ ตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ สัดส่วน
งบประมาณคณะศิลปศาสตร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมเฉลี่ย 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559–
2563) งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 27.92 และงบประมาณเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 72.08 ของ
งบประมาณทั้งหมด โดยงบประมาณแผ่นดินมีสัดส่วนสูงสุดในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 45.99 และ
ต่ำสุดในปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.48 งบประมาณเงินรายได้ มีสัดส่วนสูงสุดในปีงบประมาณ 2563 
คิดเป็นร้อยละ 91.52  และมีสัดส่วนต่ำสุดในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 54.01 ซึ่งพบว่าอัตราส่วน    
ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินลดลงทุกปี หรืออีกนัยหนึ่งอัตราส่วนร้อยละของงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น   
ทุกป ี(ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 สัดส่วนงบประมาณคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559–2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ) เฉลี่ย 
(ร้อยละ)  2559 2560 2561 2562 2563 

งบประมาณแผ่นดิน 45.99 38.37 26.85 19.89 8.48 27.92 
งบประมาณเงินรายได้ 54.01 61.63 73.15 80.11 91.52 72.08 

 
วิเคราะห์แนวโน้มรายรับ – รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ 2559–2563 

จากการวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ – รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559–2563 ของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า รายรับจริงอยู่ระหว่าง 50–65 ล้านบาทและมีแนวโน้มรายรับจริง
ลดลง ในขณะที่รายจ่ายจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 อยู่ระหว่าง 39–48 ล้านบาท และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลค่าคาดการณ์แนวโน้มด้วยโปรแกรม Excel ชุดคำสั่ง Forecast แสดง
ให้เห็นว่ารายรับของคณะศิลปศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ 2564–2566 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ลดลงต่ำสุดในปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ -19.21  ในขณะที่รายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เพิ่มขึ้นสูงสุดในปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 8.61 เมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินค่าคาดการณ์รายรับจะเริ่ม
น้อยกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2564  ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีการวิเคราะห์ค่าช่วงความเชื่อมั่นในระดับ 
95% ไว้แล้ว (ตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 แนวโน้มรายรับ – รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ 2559–2566 

ปีงบประมาณ รายรับจริง 
(ล้านบาท) 

เพิ่มขี้น/ลดลง 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(ร้อยละ) 

2559 62.25 - 39.44 - 
2560 64.87 4.20 42.37 7.42 
2561 54.84 -15.45 47.89 13.03 
2562 50.14 -8.58 48.51 1.30 
2563 51.95 3.62 43.43 -10.48 
2564 43.67 

(95%CI=35.39,51.96) 
-15.93 

 
47.17 

(95%CI=40.30,54.04) 
8.61 

2565 35.28 
(95%CI=27.00,43.57) 

-19.21 48.33 
(95%CI=41.25,55.41) 

2.45 

2566 34.26 
(95%CI=25.90,42.61) 

-2.89 49.49 
(95%CI=42.20,56.78) 

2.40 
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วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-2563 จำแนกตามงบรายจ่าย 
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า มีการจัดสรร

งบประมาณเงินรายได้ตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559-2563 จัดสรรในงบอุดหนุนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
33.66  โดยมีสัดส่วนสูงสุดในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 40.99 และต่ำสุดในปีงบประมาณ 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 25.96 รองลงมา คือ งบบุคลากร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.73 และงบดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.52 และ
จัดสรรน้อยที่สุดในงบลงทุน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.09 ของแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559–2563 จำแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย 
สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (ร้อยละ) เฉล่ีย 

2559 2560 2561 2562 2563 (ร้อยละ) 
งบบุคลากร 25.68 27.57 33.81 34.73 36.87 31.73 

งบดำเนินงาน 30.02 33.62 31.12 32.11 30.75 31.52 
งบอุดหนุน 40.99 36.98 33.68 30.68 25.96 33.66 
งบลงทุน 3.31 1.83 1.39 2.48 6.42 3.09 

 
วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-2563 จำแนกตามภารกิจและแผนงาน 
 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำแนกภารกิจและแผนงานของคณะศิลปศาสตร์พบว่า มีการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ตามภารกิจและแผนงาน ปีงบประมาณ 2559-2563 เมื่อจำแนกตามภารกิจจัดสรรให้แก่
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.37 เมื่อจำแนกตามแผนงานจัดสรรให้แก่
แผนงานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.06 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.63 แผนงานกิจการนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.66 และแผนงานพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.02 ตามลำดับ รองลงมาจัดสรรให้แก่ภารกิจด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 41.85 เมื่อจำแนกตามแผนงานจัดสรรให้แกแ่ผนงานบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.93 และแผนงาน
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.92 จัดสรรให้แกภ่ารกิจด้านการวิจัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.17 
เมื่อจำแนกตามแผนงานจัดสรรให้แก่แผนงานสนับสนุนการวิจัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.08 และแผนงานวิจัย
พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.06 จัดสรรให้แก่ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ตามแผนงานบริการวิชาการเพื่อ
สังคม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.01 และจัดสรรให้แก่ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยนอ้ยที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.63 (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559–2563 จำแนกตามภารกิจและแผนงาน 

ภารกิจ/แผนงาน 
สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (ร้อยละ)  เฉล่ีย 

2559 2560 2561 2562 2563 (ร้อยละ) 
การบริหารจัดการ 36.80 37.03 45.02 45.49 44.89 41.85 
  งานบริหารทั่วไป 32.54 32.38 41.09 41.63 42.00 37.93 
  งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4.26 4.65 3.93 3.86 2.89 3.92 
การจัดการเรียนการสอน 49.69 50.39 41.51 41.53 43.76 45.37 
  งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ 29.31 32.86 27.00 28.03 33.12 30.06 
  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 9.72 8.73 7.11 6.77 5.82 7.63 
  งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 4.70 3.86 2.53 2.73 1.29 3.02 
  งานกิจการนักศึกษา 5.96 4.94 4.87 4.00 3.53 4.66 
การวิจัย 11.35 11.34 11.34 11.30 10.37 11.14 
  งานวิจัยพื้นฐาน 0.16 0.05 0.05 0.01 0.01 0.06 
  งานสนับสนุนการวิจัย 11.19 11.29 11.29 11.29 10.36 11.08 
การบริการวิชาการ 1.49 0.65 1.49 1.02 0.42 1.01 
  งานบริการวิชาการเพื่อสังคม 1.49 0.65 1.49 1.02 0.42 1.01 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.67 0.60 0.65 0.67 0.56 0.63 
  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 0.67 0.60 0.65 0.67 0.56 0.63 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์งบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2559–2563 

สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ โดยพบว่า เมื ่อเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณคณะ มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปีงบประมาณ 2564-2566 
คาดการณ์ว่า รายรับงบประมาณเงินรายได้มีแนวโน้มลดลง ในขณะทีม่ีรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้มีแนวโน้ม
สูงขึ ้นเมื ่อพิจารณาจากจำนวนเงินค่าคาดการณ์รายรับจะเริ่มน้อยกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ผล        
การว ิ เคราะห ์การจ ัดสรรงบประมาณจำแนกตามงบรายจ ่ายพบว่า ม ีการจ ัดสรรให ้ก ับงบอ ุดหนุน  
ในสัดส่วนมากที ่สุด รองลงมา คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามภารกิจ พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจด้านการจัดการเรียน      
การสอนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามลำดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1. งบประมาณประจำปีของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ

เงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2559-2563 มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนเท่ากับ 27.92 : 78.08 พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 มีแนวโน้มที่
คณะจะต้องใช้เงินรายได้เพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคณะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปงีบประมาณ 2563 มีสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณเงินรายได้เท่ากบั 
8.48: 91.52 พบว่า ได้รับจัดสรรเฉพาะงบบุคลากร และไม่ได้รับจัดสรรในงบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทน    
ใช้สอย และวัสดุ ที่เป็นเช่นนี้เพราะนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับลดงบประมาณแผ่นดินจากสภาวะเศรษฐกิจ
และความสามารถการจัดเก็บรายได้ของรัฐซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ประกอบกับรัฐมีภาระหนี้สาธารณะ
จากการฟื้นฟูประเทศและการลงทุนขนาดใหญ่ งบประมาณแผ่นดินที่จะได้รับจัดสรรจึงไม่เพียงพอที ่จะ
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563) โดยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 
2563 ถูกปรับลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 722 ล้านบาท ดังนั ้น มหาวิทยาลัยจึงให้ทุกคณะ/
หน ่วยงานทบทวนแผนงบประมาณเง ินรายได ้  เพ ื ่อให ้ม ีความสอดคล ้องก ับงบประมาณแผ ่นดิน 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รจเรข และวชิรา (2561) พบว่า  
การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่ำกว่างบประมาณ
เงินรายได้ถึง 8.40 เท่า ดังนั้น งบประมาณที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ จึงเป็นงบประมาณเงินรายได้เป็นหลัก
และรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  

2. แนวโน้มรายรับ–รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559–2563 คณะศิลปศาสตร์ 
พบว่า รายรับจริงอยู่ระหว่าง 50–65 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มรายรับจริงลดลง ในขณะที่รายจ่ายจริงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นสูงสุด ในปี 2561 และค่าคาดการณ์รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564-2566 
พบว่า แนวโน้มรายรับต่ำกว่ารายจ่ายเมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินค่าคาดการณ์รายรับจะเริ่มน้อยกว่ารายจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2564 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายรับที่สำคัญ ได้แก่ รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และรายรับจากการบริการวิชาการ ซึ่งรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่าหลักสูตรปริญญาตรี
จะสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของคณะ แต่จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนเป็นผลจากความนิยม
ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง รวมไปถึงรายรับจากการบริการวิชาการที่ลดลง คณะไม่สามารถเปิด
ให้บริการโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ได้ตามแผน เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน เป็นผล
จากภาวะการแข่งขันสูงและผู้รับบริการมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายจ่ายที่สำคัญ ได้แก่ รายจ่าย
งบบุคลากร ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากการปรับเพิ่มเงินเดือนให้ แก่บุคลากรตามรอบการประเมินผล      



วารสารวิชาการ ปขมท. 10(3): 83 - 91  วรรณวิมล วงศ์ถาวร 

 89 
 

การปฏิบัติงาน และการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราเกษียณอายุที่ไม่ได้รับจัดสรรอัตราทดแทนจากงบประมาณ
แผ่นดิน และรายจ่ายงบดำเนินงาน ซึ่งจะต้องใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ทดแทนการไม่ได้รับการจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดินสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจฉรา และสายชล (2562) พบว่า การจัดทำงบประมาณ
เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560–2561 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ของแต่ละภาควิชามีแนวโน้มงบประมาณเงินรายได้ลดลง ดังนั้น การประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ควร
ศึกษาข้อมูลจากแนวโน้มประมาณการงบประมาณเงินรายได้ที่ผ่านมาประกอบกับแผนงานที่จะดำเนินงานใน
อนาคต เพ ื ่ อ ให ้ การวางแผนงบประมาณเง ิ นรายได ้ม ีประส ิ ทธ ิภาพเพ ิ ่ มข ึ ้ น  สอดคล ้ องกั บ  
ผลการศึกษาของ รจเรข และวชิรา (2561) พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนใหญ่มาจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีแนวโน้มรายรับทีล่ดลงทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อปรับลดรายจ่ายให้มีความสมดุลกับรายรับ 
รวมถึงการวางแผนเพิ่มรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ ประคุณ (2563) พบว่า 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวโน้มรายรับ – รายจ่ายปรับเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์ว่ารายรับท่ี
เพิ่มขึ้นจากงานบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์  สำหรับรายจ่ายหลัก เป็นงบ
ดำเนินงานในส่วนค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ซึ่งมาจากนโยบายการพัฒนาองค์กร รวมถึงการชดเชยการไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรายการค่าสาธารณูปโภค ซึ่งการบริหารความเสี ่ยงด้านการเงิน ธัญญรัตน์ 
และวรรณวิมล (2558) ได้ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้รายรับเพียงพอต่อรายจ่าย 

3. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-2563 คณะศิลปศาสตร์ เมื ่อพิจารณา     
การจัดสรรตามงบรายจ่ายแล้วพบว่า งบอุดหนุน มีค่าเฉลี่ยการได้รับการจัดสรรสูงสุด แต่เมื่อพิจารณารายปี 
พบว่า มีแนวโน้มการได้รับการจัดสรรลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2563 มีสัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณต่ำที ่ส ุด ซึ ่งงบอุดหนุนเป็นงบรายจ่ายเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยกำหนดให้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของรายการ ในขณะที่งบรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรรองลงมาและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี คือ งบ
บุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2563 มีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุด ซึ่งงบบุคลากรเป็นรายจ่ายที่
กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และงบลงทุน ซึ่งเป็นงบ
รายจ่ายรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยการได้รับจัดสรรต่ำที่สุด พบว่า มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีการเพิ่มค่าจ้างและการบริหารจัดการอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตรา
เกษียณอายุที่ไม่ได้รับการจัดสรรทดแทนจากงบบประมาณแผ่นดิน การกำหนดอัตราอาจารย์ประจำตามสัญญา
และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อรองรับภารกิจการจัดการเรียนการสอนและการขับเคลื่อน KPIs ของคณะ 
รวมถึงเพิ่มอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ และการขยายงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังนั้น 
คาดการณ์ว่าการจัดสรรงบบุคลากรในอนาคตจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่างบรายจ่ายอื่น ๆ ส่งผลให้จำเป็นต้องลดสัดส่วน
การจัดสรรงบรายจ่ายอื ่น ๆ ด้วยเหตุนี ้คณะจึงมีนโยบายปรับลดงบอุดหนุนที ่ใช้สำหรับการสนับสนุน    
การจัดกิจกรรมหรือโครงการตามภารกิจ เนื่องจากสามารถบูรณาการกิจกรรมและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ตามภารกิจของคณะศิลปศาสตร์
สำหรับการได้รับการจัดสรรงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน จะต้องเป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์การขอรับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยและสำนักงบประมาณ  ดังนั้นครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ไม่
เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ การซ่อมแซมอาคารตามรอบระยะเวลา           
การบำรุงรักษา ให้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายได้ประจำปี หรือเงินรายได้สะสมตามความจำเป็น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประคุณ (2563) พบว่า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจ้าง
บุคลากรทดแทนอัตราเกษียณอายุที่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน และอัตรา   
การเพิม่เงินเดือนของบุคลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการจัดสรรงบบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษา รจเรข และวชิรา (2561) พบว่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายจ่ายสูงสุดในรายการงบบุคลากร เนื่องจากมี
รายจ่ายค่าจ้างบุคลากรปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
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4. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-2563 คณะศิลปศาสตร์ จำแนกภารกิจ 
พบว่า มีการจัดสรรให้แกภ่ารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามแผนงานภายใต้ภารกิจ
ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ 
เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และรายวิชาศึกษาทั่วไป 2) งาน
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงหลักสูตร สนับสนุนความเข้มแข็งของนักศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3) งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อสนับสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
สายวิชาการ 4) งานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และสนับสนุน
ทุนการศึกษา โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่แผนงานจัดการศึกษาสาขาวิชา    
ศิลปศาสตร์มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะคณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต จึง
จัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนเป็นลำดับแรก สอดคล้องกับ       
ผลการศึกษาของ อัจฉรา และ สายชล (2562) พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้ศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบรายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
อาศัยข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจและจัดทำงบประมาณ       
เงินรายได้ให้สอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานภายในเพื่อใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญฤดี (2550) พบว่า     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วิเคราะห์การบริหารงบประมาณเปรียบเทียบตามภารกิจ 
โดยจะให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในภารกิจด้านการเรียนการสอนมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

1.งบประมาณคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559–2563 มีแนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินในส่วนงบดำเนินงานลดลงและอาจไม่ได้รับการจัดสรรในอนาคต ส่งผลต่อรายจ่ายประจำและรายจ่าย
เพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของคณะ ในขณะที่ยังคงได้รับการจัดสรรในงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น คณะควรกำกับให้การจัดทำคำของบประมาณ
แผ่นดินในส่วนงบลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และ
แสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณบูรณาการ
ภารกิจพื้นที่ท้องถิน่ จังหวัด และอื่น ๆ 
 2.แนวโน้มรายรับ – รายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559–2566 
มีแนวโน้มรายรับจริงลดลง ในขณะที่รายจ่ายจริงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะควรมีนโยบายการเพิ่ม
รายได้ ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจที่สำคัญ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการ รวมไปถึงการเพิ่มรายได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น กองทุนวิจัยคณะ      
ศิลปศาสตร์ กองทุนคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น และควรวิเคราะห์อัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมากำหนด
นโยบายการบร ิหารอ ัตรากำล ัง เพ ื ่อลดการจ ้างอ ัตรากำล ังพน ักงานเง ินรายได ้ เพ ิ ่ม และควบคุม 
การขยายตัวของงบบุคลากร เช่น มอบหมายภาระงานและจัดสรรอัตรากำลังตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงควรใช้
ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าคาดการณ์แนวโน้มรายรับ–รายจ่ายเป็นฐานในการกำหนดกรอบวงเงินประมาณ          
การรายรับงบประมาณเงินรายได้ โดยไม่ควรกำหนดให้สูงกว่าค่าคาดการณ์ เพื่อให้ประมาณการรายรับ–รายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ประจำปเีป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2563 จำแนกตามงบ
รายจ่ายงบอุดหนุนมีแนวโน้มได้รับการจัดสรรลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่งบบุคลากรและงบลงทุนมี
แนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้นทุกปี ดังนั ้น คณะควรจำกัดวงเงินสำหรับการจัดสรรงบอุดหนุนจากฐานการจัดสรร
งบประมาณปีก่อน เพื่อกำหนดกรอบวงเงินรายจ่ายประเภทโครงการและเงินอุดหนุนทั้งภาระงานประจำและ
ภาระงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ โดยให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณตามภารกิจและกรอบวงเงินที่ก ำหนด 
สำหรับงบดำเนินงานควรวิเคราะห์รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เพื่อนำมากำหนดเป็นฐานใน     
การจัดสรรให้สอดคล้องกับสภาพการใช้จ่ายจริง รวมถึงคณะควรจัดทำแผนการทดแทนครุภัณฑ์ แผนการพัฒนา
และปรับปรุงอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบ
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ลงทุน และคณะควรวางแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมกรณีงบประมาณเงินรายได้ประจำปีไม่เพียงพอ 
และผลักดันไปใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงผลักดันให้ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งอื ่น ๆ เพื ่อรองรับ          
การขยายตัวของบบุคลากร ซึ่งเป็นงบรายจ่ายที่ไม่สามารถปรับลดได้ 

4. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2563 จำแนกภารกิจและ
แผนงาน คณะควรใช้ข้อมูลสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณไม่เกินค่าเฉลี่ยจากฐานปีก่อน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนา นโยบาย และแผนงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกรอบวงเงินท่ีชัดเจน
และควบคุมรายจ่ายตามแผนงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามภารกิจ ก่อน     
การพิจารณาจัดสรรตามคำของบประมาณที่หน่วยงานนำเสนอ  
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการจัดสรรเงินรายได้ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการจัดสรร ศึกษาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
รายได้สะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลงบประมาณ     
เงินรายได้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัย และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย 
และหีม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ที่ปรึกษางานวิจัย และนายบรรณกร แซ่ลิ ่ม นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ ผู้ ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจน        
การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง 
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