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บทสรุปผู้บริหาร 

การวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง  
รายรับจริง-รายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  และวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง-รายจ่าย
จริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 
2557-2559 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และฐานข้อมูลจาก รายละเอียดงบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 ฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงฐานข้อมูลระบบงบประมาณพัสดุ
การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึง รบั-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยน าข้อมูลเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559 มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือค านวณหาผลรวม ผลต่าง 
และค่าร้อยละ และฟังก์ชั่น FRECAST เพ่ือช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรงจากค่าที่มีอยู่ แล้ว
น าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์จะน าเสนอ สรุปผลวิเคราะห์ และ
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหาร
งบประมาณ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามล าดับ
ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี โดยปีงบประมาณ 255    
มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อย
ละ 22. 7 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.04 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 
2557  คิดเป็นร้อยละ 36.73 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.40 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็น 
ร้อยละ 25.65  ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายรับจริงสูงสุด ของหน่วยงาน คือปีงบประมาณ 2559  คิดเป็นร้อย
ละ 34.95 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 32.53 และปีงบประมาณ 255   คิดเป็น
ร้อยละ 32.52  และรายจ่ายจริงต่ าสุด คือ ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือ



 
 

ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.37 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 35.53  แต่ผลต่าง
จากการด าเนินงานสูงที่สุด คือ ปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 26.17 รองลงมา คือ 
ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 21.51 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 12. 1  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 255  ร้อยละ 
21. 9 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ  .23  

4. การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2560-2562 โดย
ใช้ข้อมูลฐานงบประมาณย้อนหลังจากปีงบประมาณ 2557-2559  แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่า 
รายรับจริง-รายจ่ายจริงเป็นไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น  โดยคาดว่ามีรายรับจริงสูงกว่า 5.6  ล้านบาท 
ในขณะที่รายจ่ายรวมจะสูงขึ้นกว่า  4.9  ล้านบาท 
              5.  ข้อเสนอแนะ 
                    จากการวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ 

2557-2559 มีข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้  ดังนี้ 

                    1)  จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง  งบประมาณ

เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

พบว่า ฝ่ายเผยแพร่ฯ มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้าน

การจัดท างบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษว่า ฝ่ายเผยแพร่ฯ จะต้องน าข้อมูลรายรับจริงใน

รอบปีที่ผ่านมาพิจารณา  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประมาณการรายรับ โดยต้อง

ค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับ เพราะรายได้หลักของฝ่ายเผยแพร่ฯมาจากการรับฝากขายค่าวัสดุ

การศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ  ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  นักศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมาย  ถึงแม้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย  ฝ่ายเผยแพร่ฯ 

ควรมีการปรับแผนเพ่ือจะหารายได้จากแหล่งอื่นเพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการรับฝากขายสินค้าจาก

หน่วยงานภายนอก  หาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือไปให้ถึงประชาชนทั่วไป  โดยการส่งสินค้าไปฝาก

ขายให้ตัวแทนร้านค้า  ฯลฯ เพื่อฝ่ายเผยแพร่ฯ จะได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ มาวางแผนหารายได้เชิง

พาณิชย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   



 
 

                    2)  จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริงงบประมาณ

เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ระหว่างปีงบประมาณ 2557 -2559  

พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี  เช่นกัน ซึ่งในทางบริหารจัดการอาจคิดว่าเป็น

เรื่องที่ดี แต่มองในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นปัญหา  มหาวิทยาลัยฯ อาจตัดลดงบประมาณของฝ่ายเผยแพร่ฯ 

ลงในปีต่อๆ ไป ดังนั้น ฝ่ายเผยแพร่ฯ จะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการของบประมาณให้เพียงพอ และใช้

จ่ายเงินให้เหมาะสมกับประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน  

                    3)  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริงงบประมาณเงิน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 รวม 3 ปี 

พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายเงินของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ว่ายังมีความระมัดระวัง และมองถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจริง

ด้วย ดังนั้นฝ่ายเผยแพร่ฯ จึงควรมีนโยบายในการวางแผนกลยุทธ์การใช้เงินงบประมาณ จะต้อง

ค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับจริงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย  

โดยเฉพาะรายจ่ายค่าวัสดุเพ่ือการจ าหน่าย หากมีการน าเงินมาใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพ่ือการ

จ าหน่ายมาก  รายรับจากการจ าหน่ายวัสดุเพื่อการจ าหน่าย (ของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป) ก็ควรสูงตาม

ไปด้วย  

                    4)  จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง มีแนวโน้มไปในทิศทาง

เพ่ิมข้ึนทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีการย้ายสถานที่จ าหน่ายจาก

อาคารบริภัณฑ์ไปอาคารแม่ลาปลาเผา ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฯ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อไปเป็นศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย จึงท าให้มีรายได้สูงขึ้น อีกท้ังฝ่ายเผยแพร่

และจัดจ าหน่ายมีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ป

ไซต ์และ Facebook มาใช้เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้สั่งซื้อง่ายขึ้น เป็นการ นั่นแสดงให้เห็นว่า

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จะมีรายรับและรายจ่ายสูงขึ้นตามล าดับ แต่ต้องให้สูงขึ้นในทิศทางที่

สอดคล้องกัน 

             6.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 

                 ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับแต่ละช่อง

ทางการจ าหน่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการจ าหน่ายสินค้าของ

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของฝ่าย

เผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป 
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    การวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

ส านักพิมพ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  นี้ ผู้จัดท ามี

วัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย-รายจ่าย

จริง  รายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557-2559  และวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง-รายจ่ายจริง 

งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ าย เผยแพร่และจัดจ าหน่ าย  ส านั ก พิมพ์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559   

             ซึ่งผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการวิเคราะห์นี้ จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายเผยแพร่

และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ และหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่จะน าไปใช้เป็น

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจและการวางแผนรายรับ-รายจ่าย และการงบประมาณเงิน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ

งบประมาณประจ าปีในอนาคต ส าหรับบุคลากรหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป  

              ณ โอกาสนี้ ผู้วิเคราะห์ใคร่ขอบคุณ ผู้บริหาร เพ่ือนๆ บุคลากรหน่วยบัญชีและการเงิน  

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ครั้งนี้ และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจการน าไปใช้เป็นแหล่งข้อมูล

ในการศกึษาและปฏิบัติงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิเคราะห์ขอรับไว้แก่เพียงผู้เดียว 
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รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557 – 2559  

63 

ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง งบรายจ่ายอ่ืน จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละ
และค่าเฉลี่ย แสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-
2559 

64 

ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง  งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559 

65 

ตารางที่ 4.27 จ านวนรายรับจริง-รายจ่ายจริง  อัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี  และ
ค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี ฝ่าย เผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์ จ าแนกตามปีงบประมาณ   2557-2559 

67 

ตารางที่ 4.2  ผลคาดการณ์รายรับ-รายจ่าย จ าแนกตามปีงบประมาณ 2557-2562 โดย
ใช้ฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2557-2559 

68 

 

 

 

 



 
 

สารบัญแผนภูมิ 

                                                                                                         หน้า 
แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างรายรับของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 10 
แผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้างรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 13 
แผนภูมิที่ 4.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จากการขายสินค้าและ
บริการ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

33 

แผนภูมิที่ 4.2 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานขายสินค้าและบริการ  ฝ่าย
เผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

34 

แผนภูมิที่ 4.3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขายสินค้า
จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

36 

แผนภูมิที่ 4.4 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน หมวดรายได้รับฝากขายสินค้า มสธ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

37 

แผนภูมิที่ 4.5 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายเทป
เสียง/แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559  

39 

แผนภูมิที่ 4.6 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่า
วัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559  

40 

แผนภูมิที่ 4.7 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุด
วิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

41 

แผนภูมิที่ 4.  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวารสาร
ต่างๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

42 

แผนภูมิที่ 4.9 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/
ระเบียบการและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ  
2557-2559  

44 

 



 
 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

                                                                                                         หน้า 
 

แผนภูมิที่ 4.10 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน หมวดรายได้รับฝากขายค่าต ารา
หนังสือ/ระเบียบการและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ ระหว่างปีงบประมาณ  
2557-2559 

45 

แผนภูมิที่ 4.11 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝาก
ขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

47 

แผนภูมิที่ 4.12 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้จากการจ าหน่ายของที่

ระลึกและสินค้าทั่วไป ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559             

4  

แผนภูมิที่ 4.13                                                           เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานหมวดรายได้จากการจ าหน่ายของที่
ระลึกและสินค้าทั่วไป จ าแนกตามจ านวนอัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดง
ให้เห็นแนวโน้มรายรับ  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

49 

แผนภูมิที่ 4.14 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและ
สินค้าทั่วไป ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559                   

51 

แผนภูมิที่ 4.15 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการ

จ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ  ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559    

52 

แผนภูมิที่ 4.16 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 
2557-2559 

53 

แผนภูมทิี่ 4.17 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวน 
อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปี 
งบประมาณ 2557-2559  

54 

แผนภูมิที่ 4.1  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง  งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบบุคลากร  ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559  

55 

 



 
 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

                                                                                                           หน้า 
 

แผนภูมิที่ 4.19 เปรียบเทียบรายจ่ายจริงงบบุคลากร ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
จ าแนกตามจ านวน  อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้ม
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559    

56 

แผนภูมิที่ 4.20 เปรียบเทียบประมาณการรายจา่ย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายจ่ายหมวดค่าจ้างประจ า  
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

5  

แผนภูมิที่ 4.21 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายจ่ายหมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว  ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559 

59 

แผนภูมิที่ 4.22                                                           เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบลงทุน  
ระหว่างปี งบประมาณ  2557 - 2559 

60 

แผนภูมิที่ 4.23 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายจ่ายงบเงินอุดหนุน  ระหว่าง
ปีงบประมาณ  2557-2559 

62 

แผนภูมิที่ 4.24 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

63 
 

แผนภูมิที่ 4.25 เปรียบเทียบรายจ่ายจริงงบรายจ่ายอ่ืน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้ม
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

64 

แผนภูมิที่ 4.26 เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-
2559 รวม 3 ปี  

65 

แผนภูมิที่ 4.27 จ านวนรายรับจริง-รายจ่ายจริง อัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี และ

ค่าเฉลี่ย              

อัตราเปลี่ยนแปลร้อยละต่อปี จ าแนกตามปีงบประมาณ 2557-2559 

67 

แผนภูมิที่ 4.2  การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ       
2560-2562 

69 

 



 
 

บทท่ี 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ 
ศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เ พ่ิมพูนวิทยฐานะ แก่ผู้ประกอบอาชีพและ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม
ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้ เรียนสามารถศึกษาไดด้วยตนเอง โดยไมตองเข้าชั้นเรียนตามปกติ 
เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองเป็นวิธีการศึกษาด้วยระบบที่เรียกว่า 
“ระบบการศึกษาทางไกล”  

ระบบการศึกษาทางไกลเป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จาก
สื่อประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา และ
หนังสืออ่านประกอบต่างๆ รายการวิทยุกระจากเสียง รายวิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริมตาม
ศูนย์บริการการศึกษา 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในส านักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายเอกสารการสอนและเอกสารทาง

วิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น จัดหาและเผยแพร่เอกสารการสอน เอกสารทางวิชาการต่างๆ 

ที่มีคุณภาพให้แกน่ักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สินค้าที่มีจ าหน่ายประกอบด้วย เอกสารการสอน

และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ 

แนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น ได้แก่ วารสาร

สุโขทัยธรรมาธิราช หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งต ารา หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ 

หนังสือโครงการสุโขทัยศึกษา หนังสือในโครงการกิตติเมธี หนังสือและสื่อการศึกษารับฝากขายซึ่งเป็น

ผลงานทางวิชาการของคณะจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อเสริมประกอบการศึกษา ได้แก่ CD  

VCD MP3 CDM(CD Multimedia) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

จากการด าเนินการตามภารกิจของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัย
จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ต่อมา พ.ศ. 2546 
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานวิสาหกิจให้แก่หน่วยงานที่



 
 

ด าเนินการให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีรายได้พ่ึงพาตนเอง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานด าเนินการเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ในช่วงที่ยังไม่สามารถแยกออกจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้ด าเนินการงานตามผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน 
และการด าเนินงานตามกิจกรรม/ตัวชี้วัด (Input) ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของ

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ และรองอธิการบดี ฝ่ายบริการการศึกษา  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการด้าน

การเงิน การบัญชี และงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรที่จัดตั้งไว้  ผู้วิเคราะห์ในฐานะเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและจัดการงบประมาณของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

เห็นว่าที่ผ่านมา ฝ่ายฯได้จัดท ารายงานทางการเงินในลักษณะเป็นการรายงานผลการรับและจ่ายเงิน

เป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี และรายงานอ่ืนๆ ตามค าร้องของผู้ใช้เท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์

ในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบและการจัดระเบียบข้อมูล ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้เป็นระบบสารสนเทศ

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ต่อการ

ตัดสินใจ อีกท้ังระบบการวางแผนกลยุทธ์ยังขาดการเตรียมข้อมูล ที่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ทิศทาง 

ของการพัฒนาฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ยังขาดความชัดเจน นอกจากนี้ ยังขาดระบบฐานข้อมูล

ด้านการเงิน จึงท าให้การวิเคราะห์งบประมาณขาดหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิเคราะห์จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการวิเคราะห์

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง รายรับจริง-รายจ่าย

จริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2557-2559 และแนวโน้มของรายรับ-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณปี 2560-2562 โดยน าข้อมูลทาง

การเงินของหน่วยบัญชีและการเงินปีงบประมาณ 2557-2559 มาสรุปและวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือ

เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 

จัดท างบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษประจ าปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตรงกับ

เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ และมหาวิทยาสุโขทัย   

ธรรมาธิราชต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรบัจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรปูแบบพิเศษ  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

3. เพ่ือเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

4. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง  งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 

ขอบเขตการวิเคราะห์หรือข้อตกลงเบื้องต้น 

การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ในด้านการคลัง ของงบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ โดยการน าข้อมูลเอกสารและรายงานการเงิน
จากหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย และฐานข้อมูลทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้ 

1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
2557-2559 

2. รายละเอียดรายรับ รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยบัญชี
และการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

3.  ฐานข้อมูลระบบงบประมาณพัสดุการเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงรายงาน
การเงินจากระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ผู้ เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน รายรับ-รายจ่าย รวมถึงการบริหารงบประมาณ ของฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย 

1. ได้ผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                      
                     2. ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณของฝ่ายเผยแพร่และ
จัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 

 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ก าหนดค าศัพท์ในการเขียนพรรณนาเชิงปริมาณและการน าเสนอข้อมูลใน
บทที่ 4 เพื่อให้เข้าใจในความหมายของค าย่อบางค าในการเขียนงานวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. งบประมาณ หมายถึง แผนงานประจ าปีที่จัดท าเป็นตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึง
การด าเนินงานทุกด้านของฝ่ายเผยแพร่ฯ และแสดงทั้งด้านประมาณการรับและด้านประมาณการจ่าย 

2. งบประมาณรายจ่าย  หมายถึง รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 2557-2559  ซึ่งได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการภายในฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  

3. รายรับจริง  หมายถึง เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่เกิดจากการด าเนินงาน ได้แก่ 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 2557-2559 

4. รายจ่ายจริง  หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานทุกหมวดรายจ่ายของ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 2557-2559 

5. แนวโน้มรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การพยากรณ์เหตุการณ์ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต
ของรายรับจริงและรายจ่ายจริง ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) 

6. ปีงบประมาณ หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 
กันยายน ของปีถัดไป 

7. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  หมายถึง  หน่วยงานอิสระแบบพึ่งตนเอง มีระบบการบริหาร
ที่คล่องตัว  มีระเบียบเฉพาะของตนเอง แต่ยังอยู่ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย 

8. ฝ่ายเผยแพร่ฯ หมายถึง ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

9. มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10.  งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  หมายถึง งบประมาณรายรับ และรายจ่าย
ในแต่ละปีท่ีมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานด าเนินการแบบหน่วยบริการรูปแบบเชิงธุรกิจ(Business Unit) 
ตามแผนยุทธศาสตร์  
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           ผู้วิเคราะห์ได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์ และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช และได้ทบทวนจากหนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย รายงานประจ าปีของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน และแนวคิดในการก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ 

ตามล าดับ ดังนี้ 

1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

3. ความส าคัญของงบประมาณ 

4. แนวคิดการวิเคราะห์งบประมาณ 

5. การวิจัยที่เก่ียวข้อง 

6. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ

เจ้าสังกัด แต่ไม่ใช่ “ส่วนราชการ” คือไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม กองหรือสานัก สถานะพิเศษอยู่ที่

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถก าหนดระเบียบวิธีการบริหารจัดการที่จะท าให้การท างานเกิด

ความคล่องตัวโดยไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนราชการตามปกติ มีลักษณะกึ่งอิสระ หรือมีความ

คล่องตัวในด้านการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานเพ่ือส่งมอบบริการให้ส่วนราชการเจ้า

สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้

การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเจ้าสังกัด 

ส าหรับในการน าแนวคิดเรื่องหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) มาปฏิบัตินั้น ใน

กรณีของประเทศไทย เหตุผลของการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เกิดจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546– 2550) ประกอบกับเจตนารมณ์และเงื่อนไขตามมาตรา 16 ของ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 ท าให้เกิดความจ าเป็นในการ

ออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เพ่ือรองรับภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ 



 
 

หรืองานสนับสนุนบางประการที่รัฐยังคงต้องด าเนินการเอง ไม่สามารถโอนถ่ายให้เอกชนรับ

ไปด าเนินการแทนได้  จึงจ าเป็นต้องสร้างองค์การที่สามารถให้ความเป็นอิสระคล่องตัวแก่ผู้บริหารที่

จะผลิตบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่าของเงิน มีคุณภาพ สามารถสนอง

ความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการ จึงได้มีการออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 

 

ข้อดีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ 

1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีอิสระในการบริหารงานจากส่วนราชการเจ้าสังกัด  แต่ยังคง

เป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการเจ้าสังกัด  เนื่องจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่มี

สถานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น การด าเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะต้องด าเนินการใน

อ านาจของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของส่วนราชการเจ้าสังกัด 

2. หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดจะต้องใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยบริการ 

รูปแบบพิเศษจึงต้องมีภาระรับผิดชอบต่อผลงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดของตน 

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานให้ดีขึ้นของหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษจะช่วยเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารและการปฏิบัติงาน  ช่วยยกระดับการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ท าให้การใช้งบประมาณเป็นไป

อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและท าให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลงในระยะยาว 

 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  (อ้างถึงใน อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจและคณะ,2556 : 60-64 )    

ได้น าแนวคิดของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกฎระเบียบที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้สภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการก าหนดโครงสร้าง

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเองได้ ดังนั้น ในงานวิจัยเรื่องนี้ คณะนักวิจัยจึงขอเรียกชื่อใหม่เป็น 

หน่วยวิสาหกิจ (Enterprise Unit) โดยไม่น าเรื่องต่อไปนี้มาใช้ คือ  (1) ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือเก่ียวกับการเงิน ที่จะต้องให้ส่งให้กระทรวงการคลังทราบ (2) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการประจ าของหน่วยงานที่แปรรูปเป็น 
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หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (3) ในกรณีที่ข้าราชการได้รับการสรรหาให้เป็นผู้อานวยการ ให้รัฐมนตรี

เจ้าสังกัดของข้าราชการผู้นั้นสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวมาปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  (4) 

รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะ

ขอให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีรายได้เกินจ าเป็นน ารายได้ส่งคลัง (5) ให้ส่วน

ราชการเจ้าสังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานต่อ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที ่ก.พ.ร. ก าหนด 

 ส าหรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (เดิมใช้ชื่อว่าหน่วยงาน

วิสาหกิจ)  มีสถานะเป็นหน่วยงานให้บริการภายในมหาวิทยาลัยมีลักษณะกึ่งอิสระแบบพ่ึงตนเอง มี

เป้าหมายให้บริการหน่วยงานแม่เป็นอันดับแรก  และหากมีก าลังการผลิตส่วนเกินจะให้บริการ

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ มีระบบการบริหารที่คล่องตัว  มีระเบียบเฉพาะของตนเองแต่ยังอยู่ภายใต้

การก ากับของมหาวิทยาลัยที่พร้อมเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบธุรกิจ (Business Unit) ตามแผน

ยุทธศาสตร์  หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ด าเนินการเป็นแบบหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษในช่วงที่ยังไม่สามารถแยกออกจากมหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานออกเป็น  3 หน่วยงาน  

4 ผลผลิต  (อ้างถึงนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ดังนี้  

1. ส านักพิมพ์ ผลผลิตการบริการด้านการพิมพ์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมหลักที่ 1 บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  

กิจกรรมหลักที่ 2 บริการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์  

2. ส านักพิมพ์ ผลผลิตการบริการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษา  

3. ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ผลผลิตการบริการอาคารสัมมนาและฝึกอบรม  

4. ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ผลผลิตการบริการฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง   

 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

           ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  เป็นหน่วยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯก าหนดให้ด าเนินการเป็นแบบ

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ผลผลิตการบริการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งอยู่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลของส านักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือท าหน้าที่ในการ

เผยแพร่และจัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอนและเอกสารทางวิชาการ

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน จัดหาและเผยแพร่เอกสารการสอน เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มี

คุณภาพให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สินค้าที่มีจ าหน่ายประกอบด้วย เอกสารการสอนและแบบ 
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ฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ แนว

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น ได้แก่ CD  VCD 

MP3 CDM(CD Multimedia) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 

          จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ก่อให้เกิดรายได้

มหาวิทยาลัยโดยรายได้สินค้าดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 หมวด ตามนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้ 

1. รายได้รับฝากขายสินค้า  มสธ. หมายถึง รายได้ที่ เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าที่

มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นโดยมอบหมายให้ฝ่ายเผยแพร่ฯ เป็นผู้จ าหน่าย เงินรายได้จากการจ าหน่ายจะ

น าเข้ามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ฝากขาย ฝ่ายเผยแพร่ฯ เป็นผู้รับฝากขาย ซึ่งสินค้าที่

มหาวิทยาลัยน ามาฝากขาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1.1  วัสดุการศึกษาชุดวิชา และสื่อเพ่ือการศึกษาอื่นๆ จาก มสธ หมายถึง วัสดุการศึกษา

ชุดวิชา และสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยน ามาฝากขายที่ฝ่ายเผยแพร่ฯ โดยแบ่งออกเป็น 

1.1.1 เอกสารการสอน/ประมวลสาระ เป็นสื่อหลักท่ีใช้ในการศึกษาในรูปบทเรียน

แบบโปรแกรม ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง หมายถึง หนังสือที่

มหาวิทยาลัยจัดท าเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง 12 สาขา 

1.1.2 แบบฝึกปฏิบัติ/คู่มือการศึกษา เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบกับการศึกษา 

เอกสารการสอน/ประมวลสาระในแต่ละหน่วย ซึ่งจะมีกิจกรรมประจ าหน่วยที่สอดคล้องกับเอกสาร

การสอน/ประมวลสาระ ตามข้อ 1.1.1 

1.1.3 ประมวลการศึกษา เป็นสื่อหลักเช่นเดียวกับข้อ 1.1.1 ที่ใช้ในการประกอบ

การศึกษาในระดับปริญญาโท(บัณฑิตศึกษา) 

1.1.4  แนวการศึกษา  เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบกับการศึกษาประมวลการศึกษา

ระดับปริญญาโท(บัณฑิตศึกษา)  

1.2 เทปเสียง/แผ่นCDและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ จาก มสธ หมายถึง สื่อการศึกษาท่ีใช้

ประกอบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชุดวิชาให้มากยิ่งข้ึน และสื่ออ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท า

ขึ้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบเทปเสียง/แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ จาก มสธ 

ที่มหาวิทยาลัยน ามา ได้แก่  CD VCD MP3 DVD CD-M ประจ าชุดวิชา  CDประกอบชุดวิชา CDวีซีดี

สอนเสริม สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ฯลฯ 
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1.3 วารสารต่างๆ จาก มสธ  หมายถึง วารสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เผยแพร่

แนวความคิด เทคนิคและพัฒนาการใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 

1.4 ต ารา/หนังสือ/ระเบียบการ และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ หมายถึง  เอกสารที่

มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นเพ่ือให้บริการทางวิชาการ ในรูปแบบของการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของประชาชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม ได้แก่ 

- หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งต ารา 

- หนังสือโครงการเลือกสรรหนังสือ 

- หนังสือโครงการผลิตต าราจากเอกสารการสอน 

- หนังสือโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการกิตติเมธี  โครงการสุโขทัยศึกษา ฯลฯ 

- เอกสาร/วารสารทางวิชาการต่างๆ เช่น ระเบียบการสมัครระดับปริญญาตรี 

2. รายได้รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่าย

สินค้าที่มิใช่สินค้าที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น  สินค้าที่น ามาวางจ าหน่ายที่ฝ่ายเผยแพร่ฯ เป็นสินค้า

ประเภทหนังสือ  สื่อการศึกษา เครื่องเขียน  วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและอ่ืนๆ  ในลักษณะของการฝาก

ขาย บุคคลที่น าสินค้ามาฝากขายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ขายหรือตัวแทนขายสินค้า โดยที่มหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์เป็น

ค่าตอบแทน  รายละเอียด เงื่อนไข ค่าตอบแทน และการช าระเงินการรับฝากขาย ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 

3. รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป  หมายถึง  สินค้าต่างๆ ที่มีตรา

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและที่ส านักพิมพ์จัดท าขึ้น ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตรา

มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัด 

    3.1  ของที่ระลึก หมายถึง สินค้าต่างๆ ที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพ่ือไว้

เป็นของที่ระลึก จ าหน่ายให้นักศึกษา หน่วยงาน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 

ได้แก่ ร่ม ปากกา สมุดรายงาน เสื้อ พวงกุญแจ กระเป๋า ฯลฯ    

    3.2  สินค้าทั่วไป หมายถึง  สินค้าที่หน่วยงานผลิตขึ้นเพ่ือจ าหน่ายเป็นสินค้าประเภท

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือการเรียนรู้เพ่ือการวิจัย แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นต้น 
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แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างรายรับของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ หนังสือ  สื่อการศึกษา เครือ่งเขียน  

วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและอื่นๆ   

ของท่ีระลึกและสนิค้าท่ัวไป 

ฝากขายสินค้า มสธ. 

เทปเสียง/แผ่นCDและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่  

- CD VCD MP3 DVD CD-M ประจ าชุดวิชา   

- CD ประกอบชุดวิชา 

- CD VCD สอนเสริม 

- สื่อท่ีผลิตขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   
 

ต ารา/หนังสือ/ระเบียบการและสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

ได้แก่  

- หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งต ารา 

- หนังสือโครงการเลือกสรรหนังสอื 

- หนังสือโครงการผลิตต าราจากเอกสารการสอน 

-  หนังสือโครงการอื่นๆ เช่น กิตติเมธี  สุโขทัย 

-   เอกสาร/วารสารทางวิชาการต่าง ๆ 

 

   
 

วารสารต่างๆ วัสดุการศึกษาชุดวิชา 

ได้แก่  

- เอกสารการสอน/ประมวลชุดวิชา 

- แบบฝึกปฏิบัติ/คู่มือการศึกษา 

-  ประมวลสาระ 

-  แนวการศึกษา 

 

สินค้าและบริการ 

ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

สินค้าทั่วไป 

ของท่ีระลึก 
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จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายก่อให้เกิดรายจ่ายจากการ

ด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ฝ่ายเผยแพร่ฯ จากรายรับที่หน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษประมาณการว่าจะได้รับไม่เกินร้อยละ 90  เพ่ือไว้ใช้ในการด าเนินงานทุกๆ ปี  ตาม

นโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดยจ าแนกรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่ฯ ออกเป็น  4 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้  

1.  งบบุคลากร  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่ 

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างชั่วคราว  เงินเพ่ิมพิเศษ  และค่าครองชีพ  

รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

1.1  ค่าจ้างประจ า  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

โดยมีอัตราตามสิทธิ์หรือตามกฎหมายที่ก าหนดให้ ไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า รวมถึงเงินที่

กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า 

เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับลูกจ้างประจ า และเงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว  หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างของ

ส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 

2.  งบลงทุน หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายใน

ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย อ่ืนใดใน

ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงาน เช่น 

ตู้โชว์ของที่ระลึก  คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นต้น 

3. งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาชิกสมาคม หรือ

รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือสนบัสนนุการด าเนินงานของหน่วยงาน  เช่น เงินร่วมบริจาคสภากาชาดไทย  

คา่บ ารุงสมาชิกสมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ าหนา่ยหนงัสือแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

4. งบรายจ่ายอ่ืน  หมายถึง  รายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์การจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบ

รายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง หรือไม่สามารถจัดสรรรายจ่ายได้อย่างชัดเจน เพ่ือความคล่องตัวมหาวิทยาลัย

ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นงบรายจ่ายอ่ืนโดยให้ประมาณการรายจ่ายตาม

ความจ าเป็นอย่างแท้จริงและใช้หลักประหยัด รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า และ

ให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายที่ก าหนด  เป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเหมือนงบด าเนินการ ได้แก่  รายจ่ายใน

ลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ

รายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  
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         4.1  ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตาม โดย

จะยึดถือตามประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/มติจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนการ

ด าเนินงานของผลผลิตกิจกรรม/โครงการ  ได้แก่  ค่าล่วงเวลาส าหรับงานจ าหน่ายภายใน-ภายนอก

สถานที่และงานเร่งด่วนต่างๆ ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ

ค่าตอบแทนเงินจ่ายคืนให้แก่ร้านค้าตัวแทน ที่จัดสรรงบประมาณให้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ าหน่าย

วัสดุการศึกษา ของที่ระลึกและสิ่งของอ่ืนๆ พ.ศ. 2554 และประกาศฯ เรื่องการก าหนดส่วนลดส าหรับ

ผู้ซื้อและตัวแทนจ าหน่ายวัสดุการศึกษาของที่ระลึกและสื่อของอ่ืนๆ พ.ศ. 2556  

  4.2  ค่าใช้สอย  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค  

สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  เป็นรายจ่ายสนับสนุนการใช้บริการจากภายนอก

(Outsource) และสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานให้มีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าซ่อม/บ ารุงครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ 

ค่าอาหารแลเครื่องดื่ม ค่าดูแลระบบและพัฒนาร้านหนังสือออนไลน์ และดูแลระบบบริหารร้านหนังสือ 

M-book 

  4.3  ค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 

เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป เปลี่ยนสภาพ ไม่คงสภาพเดิม ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ได้แก่ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และส าเนาเอกสาร  ค่าวัสดุประกอบ

ขาย วัสดุส านักงานอ่ืนๆที่กองพัสดุไม่มีให้เบิก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย รวมถึงรายจ่ายค่าวัสดุเพ่ือการ

จ าหน่าย เช่น จัดท าของที่ระลึก และสื่ออ่ืนๆเพื่อจ าหน่าย เป็นต้น   

  4.4  ค่าสาธารณูปโภค  เป็นรายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม ตาม

ความจ าเป็นและประหยัดของหน่วยงาน ได้แก่  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าบริการ

ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน 

เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี       
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แผนภูมิที่ 2.2  โครงสร้างรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร งบรายจ่ายอื่น 

 

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

รายจ่าย 

ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

ค่าใช้สอย 

ค่าตอบแทน 

ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าจ้างประจ า 

ค่าวัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค 
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3.  ความส าคัญของงบประมาณ 

      3.1  ความหมายของงบประมาณ 

            ค าว่า “งบประมาณ” ซ่ึงในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “budget”  มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ

ว่า “bougette” รากศัพท์เดิม หมายถึง กระเป๋า หรือถุงของรัฐบาล ซึ่งเสนาบดีคลัง(รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง) ของกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่างๆที่แสดงถึงความต้องการของประเทศและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ และในปัจจุบัน ค าว่า “งบประมาณ” มีความหมายแตกต่างกันออกไปตาม เวลา 

สถานการณ์ และลักษณะงบประมาณโดยทั่วไปจะมองในรูปของตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลถือว่า

งบประมาณเป็นส่วนส าคัญของการด าเนินงานตามเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดกว่าองค์การธุรกิจภาค 

เอกชนอื่นๆ ด้วยความจ าเป็นที่กล่าวมา งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยประกอบการตัดสินใจ

ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยบรรลุเป้าหมายของ

แผนงานที่วางไว้ ดังนั้นนักวิชาการ ซึ่งมีมุมมองต่างกันออกไปได้ให้ความหมายของงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณ  หมายถึง แผนการด าเนินงานที่แสดงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในรูปตัวเลขอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การใดองค์การหนึ่ง ส าหรับระยะเวลาหนึ่งเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางด าเนิน 

งานในอนาคตและควบคุมการด าเนินงานในปัจจุบัน (ศศิวิมล มีอ านาจ,2543)  อาจจะมีลักษณะเป็น

แผนระยะยาว เช่น งบประมาณที่มีระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรืออาจเป็นแผนระยะสั้น เช่น รายเดือน 3 

เดือน 6 เดือน โดยจะต้องระบุระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ในงบประมาณ (วริยา ปานปรุง, 2549)  

ราชบัณฑิตสถาน (2530:202) ให้ความหมายไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง บัญชีหรือจ านวน

เงินที่ก าหนดไว้เป็นรายรับและรายจ่าย 

อินสอน  บัวเขียว (2537:164-167) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานของ

กิจการใดกิจการหนึ่งที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับระยะใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

   งบประมาณเป็นการวางแผน การจัดหา และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด แต่เกิด

ผลประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งตามปกติก าหนดแผนดังกล่าวออกเป็นตัวเลข เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ

ด าเนินงานได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

              งบประมาณอาจจะเป็นตัวก าหนดงบการเงินของกิจการไว้ล่วงหน้า เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงาน โดยมีการวางแผนในระยะเวลาใด ช่วงใดช่วงหนึ่ง ส่วนใหญ่อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 

ปี หรือ 15 ปี 
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              ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ(2540 :6 ) ให้ความหมายของค าว่า งบประมาณ เป็น

เครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการจัดหาทรัพยากรและการ

น าเอาทรัพยากรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   Sherwood (1964 อ้างถึงใน นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์,2544:16) ให้ทัศนะว่า งบประมาณ 

คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลา

หนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และการใช้จ่าย คลอดจนทรัพยากรที่

จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินเงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนี้ ซึ่งประกอบด้วยการกระท า 3 

ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ 

            อารีลักษณ์  พงษ์โสภา (2545:12)  กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น

เครื่องมือที่แสดงถึงนโยบายของผู้บริหารในการด าเนินงานและควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

   Schiavo-Campo และ Tommasi (1999 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2546:55) 

กล่าวถึง งบประมาณว่า รวมถึงรายได้และรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาล ซึ่งไม่ว่าจะน าไปใช้ในโครงการ

อะไรหรือน ามาจากแหล่งใดก็ตาม 

   กชกร  เฉลิมกาญจนา (254 :3) ได้ให้ความหมายว่า  งบประมาณคือรายงานที่เป็นตัวเลข

ซึ่งคาดการณ์ระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรืระดับกิจกรรมที่ต้องการ ซึ่งงบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเป้าหมายของงบประมาณคือการคาดคะเนถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

   อรัญ  ธรรมโน (254  : 4 ) ได้ให้ความหมายงบประมาณว่า หมายถึง แผนการด้านรายจ่าย 

การหารายได้โดยก าหนดเป็นแผนประจ าปี 

   อเนก  เธียรถาวร (อ้างถึงใน พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์,2550 : 21) กล่าวว่า  งบประมาณ  

หมายถึง แผนการเงินของรัฐบาลที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่างๆ ที่ก าหนดว่าจะ

ท าในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยก าหนดเงินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการว่าจะต้องใช้จ่ายเงิน

เป็นจ านวนเท่าใด และจะหาเงินจากทางใดเพ่ือน ามาใช้จ่ายตามโครงการนั้น ๆ 

   เบญจมาศ  ขจรค า และประจวบ  เพ่ิมสุวรรณ (อ้างถึงใน พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์,2550 : 

21)ได้ให้ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง  แผนการเงินซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และจ านวนของ

รายจ่ายและแหล่งที่มา และจ านวนของรายรับในระยะเวลาหนึ่ง 

   ชาญชัย  มุสิกนิศากร (อ้างถึงใน พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์,2550 : 21)  อธิบายว่า งบประมาณ

เป็นเอกสารประมาณการรายได้-รายจ่ายที่มีระยะเวลาก าหนดจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดที่แน่นอนโดยปกติ 

1 ปี 
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   เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม (อ้างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์,2550 : 21)  ได้นิยามค าว่า

งบประมาณว่า  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาล  แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภาในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง  

    ทองใบ  ธีรานันทางกูร (2552:105) ได้ให้ความหมาย “งบประมาณ” หมายถึง การ

ประมาณรายรับและรายจ่าย ในแง่ของบัญชี งบประมาณเป็นการแสดงรายรับรายจ่ายในแง่ของ

แผนงาน เป็นแผนการใช้จ่ายทรัพยากรของรัฐในการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

    พนิดา  พานิชกุล (2554) ให้ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง แผนการเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ส าหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  กล่าวคือ 

เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดหา และใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานในอนาคต 

   สรุปได้ว่า งบประมาณหมายถึงการก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินหรือประมาณการรายรับ-

รายจ่ายล่วงหน้า การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งแสดงในรูปตัวเงินมี

ระยะเวลาก าหนดที่แน่นอน  โดยแสดงกิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัติ  ซึ่งแผนนี้จะรวมถึงการกะ

ประมาณ บริการ กิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่าย  ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน  การ

ด าเนินงานให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

      3.2  ความส าคัญของงานงบประมาณ 

  จากความหมายของงบประมาณ จะเห็นได้ว่างานงบประมาณเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้บริหาร

ต้องเอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนให้การ

ด าเนินงานหรือภารกิจอ่ืนๆ ในองค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึง

ความส าคัญและประโยชน์ของบประมาณ ไว้ดังนี้ 

 อินสอน บัวเขียว(2537:167-169) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของงบประมาณไว้ ดังนี้ 

1) งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์การ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สร้างขึ้นมาโดย

การมองเห็นอนาคตอย่างคร่าวๆ โดยอาจจะได้จากการพยากรณ์สิ่งต่างๆควบคู่กันกับภาวะเศรษฐกิจ

ต่างๆไปในตัว 

2) เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของตนเอง หรือของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ซึ่งทุกคนมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดมุ่งหมาย 

3) ในแง่ของการบริหารงาน จะเห็นว่าประสิทธิภาพของการบริหารงานนั้นจะต้องใช้

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือความช านาญพิเศษของแต่ละคนให้เห็นประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง 
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4) เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจลักษณะ 

งานและปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน มีความช านาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารได้เข้าใจในเรื่องงบประมาณอย่างดีแล้ว ก็

ควรก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลได้เร็วยิ่งขึ้น 

ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2543) และ อารีลักษณ์ พงษ์โสภา (2545) กล่าวสอดคล้องกันว่า 

งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่หลายประการ รัฐบาลสามารถน าเอา

งบประมาณแผ่นดินมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ งานต่างๆ ทุกงานที่รัฐบาลประสงค์จะ

ด าเนินการไว้ในงบประมาณ และให้ทุกส่วนราชการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณนั้นๆ 

โดยมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่

ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 

2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การใช้จ่ายของรัฐบาลหากใช้จ่าย

ให้ และถูกต้องจะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล 

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวาง

แผนการใช้ทรัพยากรเงินงบประมาณในแต่ละด้าน เพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเวลาที่เร็วที่สุด 

และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

4. เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ประชาชาติที่เป็นธรรม โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงิน

งบประมาณไปสู่จุดที่ช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น 

5. เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ

โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

6. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลจะด าเนินการให้แก่ประชาชนและ 

ประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมด งานและแผนงานที่รัฐบาลจะด าเนินการในแต่ละปี 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์  และจรินทร์  เทศวานิช (อ้างถึงในเดช  ดอนจันทร์โคตร,2550 : )กล่าวถึง

ความส าคัญของงบประมาณไว้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเป็นแผนงานการเงินที่มีการ

ก าหนดรายรับและรายจ่ายของงาน/โครงการต่างๆไว้ล่วงหน้า จึงท าให้ผู้บริหารใช้งบประมาณเป็น

เครื่องมือในการควบคุมนโยบายของหน่วยงานในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ 
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ของหน่ายเป็นเครื่องในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ 

ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารไปพร้อมกันด้วย 

สรุปได้ว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จในการ

บริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ เพราะงบประมาณเป็นส่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ในการ

วางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการวางแผนนโยบายและจัดสรรงบประมาณของผู้บริหารว่าจะ

สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศหรือไม่เพียงใด และระบบงบประมาณท่ีได้รับการพัฒนาให้

เหมาะสมกับการบริหารประเทศย่อมจะส่งผลให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ

บรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริง  

      3.3  ลักษณะที่ดีของงบประมาณ 

   ในการบริหารงบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องค านึงถึงคุณลักษณะที่ดีของ

งบประมาณแผ่นดิน 4 ประการ คือ (ไพศาล ชัยมงคล,2526 และไกรยุทธ ธีรตยานันท์,252 ) 

1. จะต้องเป็นศูนย์รวมเงินแผ่นดินให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน เพราะจะท าให้รัฐบาลสามารถ

พิจารณาอันดับความส าคัญก่อนหลังหรือมากน้อยของงาน(Priority) ได้อย่างถูกต้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และความต้องการอันแท้จริงของประชาชน  ซึ่งจะเป็นก าลังผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าต่อไป 

2. จะต้องถือหลักพัฒนา คือ การจัดท างบประมาณนั้นจะต้องมุ่งพัฒนาในทุกๆ ด้านของ

ประเทศ พยายามให้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศอย่าง

เต็มที่  โดยรัฐบาลจะต้องระมัดระวังมีให้ ใช้จ่ายในสิ่ งที่ เรียกว่างบประมาณประจ า (Current 

Expenditure) มากเกินควร และควรใช้จ่ายงบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure) ให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท าได ้

3. จะต้องยึดหลักประหยัด คือ ต้องพยายามให้มีการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ใน

งบประมาณของรัฐบาลให้ได้ผลเต็มที่ ไม่มีการใช้จ่ายเงินของรัฐผิดระเบียบผิดประเภท 

4. จะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ต้องบริหารการจัดท าและการควบคุมงบประมาณ

ตามระยะเวลาปีงบประมาณ (Fiscal Year) ซึ่งปีงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มต้นวันที่ 1 

ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป และระยะเวลางบประมาณแต่ละครั้งจะต้องเท่ากันเสมอ 

เช่น ก าหนดให้ 1 ปี ก็ควรจะเป็น 1 ปีตลอด เพื่อจะได้เปรียบเทียบผลของงานงบประมาณแต่ละครั้งได้

โดยสะดวก 
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นอกจากนี้ ป๋วย อ้ืงภากรณ์ (อ้างใน เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2535) ได้กล่าวถึงงบประมาณที่ดี

ต้องประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 

1. หลักการคาดการณ์ไกล (Foresight) หมายความว่า จะท าอะไร จะใช้เงินในปีใดเท่าใดต้อง

คิดวางแผนไว้ไม่ใช่นึกจะท าก็ท าต้องการใช้เงินเท่าใดก็เพียงหาเงิน โดยไม่ค านึงถึงว่ามีอนุญาตไว้ใน

งบประมาณหรือไม ่

2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) คือ จะต้องให้ราษฎรเจ้าของเงินได้รู้เห็น และให้ความ

เห็นชอบด้วยทั้งเงินได้และเงินจ่าย 

3. หลักดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะต้องสมดุลกันแต่ไม่ได้หมายความว่ารายได้ 

รายจ่าย จะต้องเท่ากันทุกปี บางปีก็อาจขาดดุล แต่ก็ต้องพยายามให้มีเกินดุลบ้าง มิฉะนั้นจะมีหนี้สิน

ล้นพ้นตัว 

4. หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) ต้องค านึงถึงประโยชน์ปัจจุบันและอนาคต จะต้องให้มี

รายจ่ายลงทุนไว้ให้มากพอเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับรายจ่ายประจ าปี 

5. หลักความยุติธรรม (Equity) ต้องให้มีความยุติธรรมทั้งในด้านรายได้และรายจ่าย เช่น 

กรณีในส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีต้องให้ยุติธรรมที่สุด คนมีเงินมากย่อมจะต้องเสรีภาษีมากกว่า

คนจน เป็นต้น 

6. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักนี้เก่ียวกับการควบคุมงบประมาณรายได้ และ

รายจ่าย ที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่จะต้องระมัดระวังสอดส่องให้เกิดสมรรถภาพขึ้น 

นอกจากลักษณะส าคัญของงบประมาณที่ดีดังกล่าวแล้ว งบประมาณควรจะประกอบด้วย

คุณลักษณะต่างๆ คือ (ไพศาล ชัยมงคล,2526) 

1. ชัดเจน 

2. เปิดเผยได้ 

3. มีพ้ืนฐานอยู่บนความสุจริตใจ 

4. มีความยืดหยุ่น 

5. จะต้องปรากฏแต่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินหรืองบประมาณเท่านั้น 
 

สรุปได้ว่า ลักษณะของงบประมาณที่ดี คือ ต้องชัดเจน เปิดเผยได้ มีความยืดหยุ่น มีการสมดุล 

มีความยุติธรรม เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับการวเิคราะห์งบประมาณ 

 การวิเคราะห์งบประมาณ(Budget Analysis)  หมายถึงการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ในการ
พิจาณาว่าการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านแผนงานและโครงการต่างๆ สมควรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณหรือไม่ ถ้าควรได้รับการจัดสรรงบประมาณควรได้รับจัดสรรเท่าไร ซึ่งในการ
วิเคราะห์จะมีเทคนิค วิธีการและทางเลือกหลายอย่างขึ้นอยู่กับความถนัดและลักษณะของงานที่จะท า
การวิเคราะห์  ซึ่งการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะใช้การวิเคราะห์
งบประมาณตามผลผลิตและงบรายจ่าย(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2549 :11-50) โดยแยกเป็น
ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์งบประมาณตามผลผลิต  หมายถึง การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือ

งบประมาณทั้งสิ้นที่ใช้ในการจัดท าการผลิต โดยค านวณจากกิจกรรมหลักของผลผลิตตามประมาณ

รายจ่าย 5 งบรายจ่าย ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ คล้ายกับการวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของโครงการ โดยต้องพิจารณาปัจจัย ดังนี้ 

 1.1  ความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 1.2  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

 1.3  ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 1.4  ความเหมาะสมทางการเงิน และส าเร็จ และความก้าวหน้าของผลผลิตกับแผนงานที่

ก าหนดไว้ ซึ่งจะเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 1.5  การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรม 

          2.  การวิเคราะห์งบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การพิจารณา รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายของแต่ละงบประมาณตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ซึ่งแบ่งเป็น 5 

งบรายจ่าย ดังนี้ 

              2.1  งบบุคลากร 

              2.2  งบด าเนินงาน 

              2.3  งบลงทุน 

              2.4  งบเงินอุดหนุน 

              2.5  งบรายจ่ายอื่น 

           ซ่ึงการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  เพ่ือให้มีการใช้

ทรัพยากรมนุษย์ เงิน เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างประหยัด 
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            การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ด าเนินการจะต้องใช้ความสามารถและทักษะ เพ่ือแยกแยะทาง

ความคิดหรือทางวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือให้เห็นองค์ประกอบ ศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้เกิดสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่า ง

แท้จริง การวิเคราะห์งบประมาณจึงเป็นการกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะการเงินการ

คลังและผลการด าเนินงานขององค์การจากการบริหารงบประมาณ และน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการ 

วิเคราะห์งบประมาณ มาใช้เสนอแนะแนวทางหรือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารวินิจฉัยปัญหาใน

การบริหารงานและก าหนดแผนการด าเนินงานต่อไป ซึ่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์จะต้องใช้

ข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี น ามาเปรียบเทียบกัน ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ขั้นแรก จะต้องก าหนดหัว

เรื่องที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์สืบค้นหาที่มาที่ไปของเรื่องอะไร ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด

จุดมุ่งหมายเป้าประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะน าผลการวิเคราะห์ไหด าเนินการสิ่งใดต่อ ขั้นตอนที่ 3 

ด าเนินการแยกแยะสืบค้นเปรียบเทียบโดยการคิดย้อนหลังหาองค์ประกอบที่มาที่ไปของสิ่งที่ก าลังท า

การวิเคราะห์ว่าจะเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบใดบ้างโดยองค์ประกอบนั้นอาจมีข้อ เดียวหรือหลายข้อ

ประกอบกันขึ้นอย่างเหมาะสม จนเป็นที่มาของสิ่งที่ได้ก าลังท าการวิเคราะห์สืบค้น และขั้นสุดท้ายคือ 

การน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย โดยจะน าเสนอต่อสาธารณะหรือเก็บเป็นข้อมูล

วิเคราะห์ส่วนตัวก็แล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ท าการวิเคราะห์ 

          การวิเคราะห์งบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การพิจารณารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของแต่ละงบประมาณตามหลักการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณซึ่งแบ่งเป็น 5 
งบรายจ่าย ประกอบด้วย  งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจ่ายอ่ืน 
การวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรด้าน คน เงิน 
เครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างประหยัด (จรูญลักษณ์ จิตตรง,2552:15) 
          จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย สรุปได้ว่า การวิเคราะห์งบประมาณ คือ 
การใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ในการพิจารณาว่าการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านแผนงาน
และโครงการต่างๆ สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ สามารถจ าแนกได้เป็นการวิเคราะห์
งบประมาณตามผลผลิตและงบรายจ่าย โดยการวิเคราะห์งบประมาณตามรายจ่าย แบ่งเป็น 5 งบ
รายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
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5.  งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ณารินทร์  ยาสมุทร (2534)  ได้ท าการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ

งบประมาณรายได้  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินท์ทรวิโรฒ  วิทยาเขตพิษณุโลก ปี พ.ศ. 252 -2532  

โดยศึกษา เปรียบเทียบความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  และเงินรายได้จ าแนกตาม

หน่วยงานระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน ในกองธุรการวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรี

นครินท์ทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ระหว่างปี 252 -2532 ผลวิจัย  พบว่า การได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายได้ในระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคุณ ภาควิชา มี

ความเสมอภาคน้อยกว่าหน่วยงานในกองธุรการวิทยาเขต 

อรุณศรี  กางเพ็ง (2542)  ได้ท าการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2541-2542  พบว่า 

1.  งบประมาณแผ่นดิน  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ

จัดสรรในระหว่าปีงบประมาณ 2541-2542 ระดับอุดมศึกษา  ได้รับงบประมาณมากที่สุด รองลงมา 

ได้แก่ แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามล าดับ 

นอกนั้นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือพิจารณาในแต่หมวดรายจ่ายพบว่า หมวดค่าวัสดุได้รับ

การจัดสรรมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าตอบแทน ตามล าดับ 

 2.  การเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่คณะ

ศึกษาศาสตร์ได้รับจัดสรรกับรายจ่ายจริง ในระหว่างปีงบประมาณ 2541 – 2542  พบว่า ในภาพรวม

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับรายจ่ายจริง  ไม่แตกต่างกันมากนัก และรายจ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่

ได้รับจัดสรร เมื่อพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย พบว่า หมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุ มีรายจ่าย

จริงเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในขณะที่หมวดค่าตอบแทนมีจ านวนเงินเหลือจ่ายค่อนข้างมาก และถ้า

พิจารณาในแต่ละแผนงาน พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับรายจ่ายจริงทุกแผนงาน ไม่เกินวงเงินที่

ได้รับจัดสรร เช่นกัน 

 3.  การวิเคราะห์อัตราการเพ่ิมของงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2541-2542  พบว่า ปีงบประมาณ 2542 คณะ

ศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2541  คิดเป็นร้อยละ 1 .4   โดยแผนงาน

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีงบประมาณลดลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.06 

รองลงมา ได้แก่  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนงานบริหารการศึกษ าระดับ 

อุดมศึกษา ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.46  และ 12.41  ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณาในแต่ละหมวด
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รายจ่าย  พบว่า  หมวดค่าใช้สอย งบประมาณปี 2542  ลดลงจากปีงบประมาณ 2541 มากที่สุด   คิด

เป็นร้อยละ 20.93  รองลงมาได้แก่ หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าตอบแทน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1 .46 

และ 14.27 ตามล าดับ 

  อรุณศรี  กางเพ็ง (2547)  ได้วิเคราะห์เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2543-2546 ของ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการมีข้อมูลสารสนเทศในด้านงบประมาณรายได้ที่ถูกต้อง

เป็นปัจจุบันและทันสมัยส าหรับการวางแผนและการตัดสินใจสถานการณ์ในอนาคต เป็นสิ่งจ าเป็น 

คณะฯ มีนโยบายให้หน่วยงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานอัน

จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงบประมาณ  และการพัฒนาหน่วยงานต่อไป เป็นการวิเคราะห์เงิน

รายได้ 4 ประเภท ได้แก่ เงินผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย

และเงินบริจาคอ่ืนๆ และเงินรับฝาก ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์

เพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงว่าเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวโน้มสูงขึ้นใน

ปีงบประมาณต่อไป เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภท พบว่า เงินรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

มากที่สุด  และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีงบประมาณต่อไป  รองลงมาได้แก่ เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย 

และเงินบริจาคอ่ืน ๆ และเงินผลประโยชน์ 

กัลยา แซ่ลิ่ม (2549) ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการงบประมาณเงินรายได้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2543-2547 การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการงบประมาณเงิน

รายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

และรายจ่ายสะสม เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจริงและเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547  

เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ รายจ่ายและเงินรายได้สะสมของคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 

254 -2552  ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับทุกปี 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของหมวดรายรับ พบว่า ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายรับส่วนใหญ่คือ 

รายรับหมวดค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อพิจารณาถึงการเพ่ิมขึ้นของเงินรายได้สะสมแล้ว พบว่า เงิน

รายได้สะสมส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นทุกปี ในด้านรายจ่ายนั้น พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย

ทุกปี โดยสูงสุดในปีงบประมาณ 2546 ต่ าสุดในปีงบประมาณ 2544 เมื่อพิจารณารายจ่ายรวมทั้งหมด

ของคณะฯ พบว่า ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี รายจ่ายรวมสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และต่ าสุด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ในด้านรายได้สะสม พบว่า รายรับและเงินรายได้สะสมมีทิศทางสูงขึ้น

ตามล าดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2547 แต่ลักษณะแบบแผนรายจ่ายรวม มีทิศทางเพ่ิมข้ึน

และลดลงบ้าง ส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มประมาณรายรับ รายจ่ายและเงินรายได้สะสม 
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ของคณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 254 -2552 ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มใน 5 ปีข้างหน้า 

รายได้สะสมของคณะจะเพ่ิมขึ้นโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นกว่า 30 ล้าน

บาท ในขณะที่รายจ่ายจะสูงขึ้นกว่า 14 ล้านบาทและรายรับสูงกว่า 1  ล้านบาท ข้อเสนอแนะจากการ

วิจัยครั้งนี้จึงควรมีแผนกลยุทธ์ในเชิงรุก โดยให้ภาควิชามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ิมขึ้น อันจะเป็น

แนวทางหนึ่งในการหารายได้จากปัจจัยภายในของคณะ โดยดึงศักยภาพจากบุคลากรของภาควิชา

ต่างๆ ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วย วิธีการบริหารจัดการโครงการ

บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ขวัญฤดี คล้ายแกล้ว (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง  การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 -2549 ผู้วิจัยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และ

รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ซึ่งจะท าให้เข้าใจระบบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และได้แนวคิด

ส าหรับการบริหารงบประมาณในอนาคต ผลการศึกษาพบว่ามีรายจ่ายทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน

และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 เท่ากับ 137.39 159.30 และ 

17 .20 ล้านบาท ตามล าดับ มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยของเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 59.75 รายจ่าย

ทั้งหมดจะเป็นรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ร้อยละ 45.56 และจากการเปรียบเทียบ

แผนการใช้จ่ายและรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ พบว่า รายจ่ายจริงในแต่ละปีจะน้อยกว่ า

แผนการใช้จ่าย 

สุดารัตน์  จองจิตรมั่น (2550)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ปีงบประมาณ 2544-2550 พบว่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลปลวกแดงมีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปีการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามลักษณะแผนงาน 

จะพัฒนาไปด้านเศรษฐกิจมากที่สุดทุกปี ยกเว้น ปี 2544  จะใช้จ่ายงบประมาณในด้านบริหารงาน

ทั่วไปมากที่สุด  ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายจะเห็นว่าทุกปี จะพัฒนาใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รองลงมาได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และน้อยที่สุด 

คือ หมวดรายจ่ายอื่น ยกเว้นปี 2549  จะใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคน้อยที่สุด  และการวิเคราะห์

การใช้จ่ายงบประมาณ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากประชากรตัวอย่าง พบว่า  อิทธิพลของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าและใช้จ่ายงบประมาณการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ  ไม่

ถูกต้องตามบทบาทและอ านาจหน้าที่และขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน แนวทางการพัฒนา

เน้นหนักเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาด้านอื่น 
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ประยูร  มณีฉาย (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลิงไก่เถ่ือน  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งวิเคราะห์รายจ่ายจริงงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณอ่ืน ๆ และมีงบประมาณ 2544 มีการ

เบิกจ่ายจริงน้อยที่สุด และหมวดที่มีสถิติการเบิกจ่ายมากท่ีสุด ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

หมวดเงินอุดหนุน ตามล าดับ ส่วนหมวดที่มีสถิติการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือหมวดค่าสาธารณูปโภค และ

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร ส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้มี

การประเมิน วิเคราะห์การบริหารงบประมาณและประเมินความส าเร็จของงาน/โครงการและให้เร่งรัด

การเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น 

จรูญลักษณ์  จิตตรง (2552)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์งบประมาณในรอบทศวรรษ(พ.ศ. 2543-

2552) ของเทศบาลต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

แม้ว่างบประมาณรายได้ของเทศบาลสูงกว่างบประมาณรายจ่าย แต่รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองได้เพียง 

ไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายพบว่าเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ในช่วง 4 ปีแรก ยังไม่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยจะเน้นให้ความส าคัญด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น

ส าคัญ ถึงร้อยละ 70.43 ส าหรับในช่วง 6 ปีหลังนั้น ได้รับจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 

ด้าน โดยจะเน้นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตถึงร้อยละ 66.0 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่อาจ

ส่งผลกระทบต่องบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลจึงต้องมีการวางแนวทาง

ส าหรับองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ ควรกระจายการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ 

เพ่ือเป็นระบบสนับสนุนการจัดเก็บรายได้และขณะเดียวกันก็ต้องมีการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง

เคร่งครัด 

 นงนุช  ฤทธิศร (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณ เงินรายได้ 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 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร และฐานข้อมูลจาก รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ 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 
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ผลต่าง และค่าร้อยละและฟังก์ชั่น FORECAST เพ่ือช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง จากค่าที่

มีอยู่ แล้วน าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์น าเสนอ สรุปผลการ

วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวาง

แผนการบริหารงบประมาณ 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.   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. 5 

ตามล าดับ  ส่วนหน่วยงานที่มีรายจ่ายจริง ต่ ากว่ารายรับจริงสูงสุด คือ ภาควิชาเศ รษฐศาสตร์

การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.94  รองลงมาคือภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20.30 และ

ส านักงานคณบดี คิดเป็นร้อยละ 0.15 ตามล าดับ 

ส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อปี รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ 

คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลรายรับจริง และ

รายจ่ายจริงมีทิศทางเพ่ิมขึ้น และในขณะเดียวกันลักษณะแบบแผนรายจ่ายจริงมีทิศทางเพ่ิมขึ้นเช่นกัน 

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 
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4. การวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2554 - 2556 โดยใช้ข้อมูล

ฐานงบประมาณย้อนหลังจากปีงบประมาณ 25541-2553 แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่ารายรับจริง-

รายจ่ายจริงเป็นไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่ามีรายรับจริงสูงกว่า  4 ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายจริง

สูงกว่า 76 ล้านบาท 

5. ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 

มีข้อเสนอแนะจากข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ดังนี้ 

    1) จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงิน

รายได้คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่าปีงบประมาณ 2551-2553 พบว่า คณะฯมีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณ

การรายรับทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดท างบประมาณเงินรายได้ว่าคณะฯจะต้องน า

ข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมาพิจารณา เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประมาณการ

รายรับ โดยต้องค านึ่งถึงความเป็นไปได้ของรายรับ เพราะรายได้หลักของคณะฯมาจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา และหากในปีใดการรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย คณะฯควรมีการปรับแผนเพ่ือหารายได้

จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น รายได้จากการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร จากการบริการวิชาการต่างๆ 

และจากการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ฯลฯ โดยใช้ศักยภาพของคณะฯที่มีอยู่ มาวางแผนหารายได้

เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2)  จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริงงบประมาณเงิน

รายได้ คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ

รายจ่ายในปีงบประมาณ 2551 และ 2553 ซึ่งในทางบริหารจัดการอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มองใน

อีกมุมหนึ่งอาจเป็นปัญหา เช่นในปีงบประมาณ 2552 มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย ท าให้

คณะฯ ต้องไปใช้เงินทุนส ารองเพ่ือน ามาทดแทนรายจ่าย ดังนั้น  คณะฯ ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการใช้

จ่ายเงินให้เหมาะสมกับประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

3)  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง -รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้คณะ

เกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 แยกตามหน่วยงาน รวม 3 ปี พบว่าส่วนใหญ่มี

รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณรายจ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของแต่ละ

หน่วยงานว่ายังมีความระมัดระวัง และมองถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจริงด้วย ในทางตรงกันข้ามมีอีก 3 

หน่วยงานที่ยังมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากาการประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นจริง

คลาดเคลื่อน และมีการน าเงินมาใช้จ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการเรียนการสอน เช่น ภาควิชาพืชศาสตร์และ

ทรัพยากรการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาประมง ซึ่งท าให้มีผลกระทบถึงภาพรวมของ
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รายรับทั้งหน่วยงาน ดังนั้น คณะฯ จึงควรมีนโยบายในการให้แต่ละหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ในการใช้

จ่ายเงิน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับจริงที่จะเกิดขึ้นด้วย เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง

รายรับและรายจ่าย 

4)  จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง มีแนวโน้มไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น

ทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะฯ มีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีรายได้หลักจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ ต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล  โดยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ 4 ด้านคือ ด้าน

การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งคณะ

เกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง นั่นแสดงให้เห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายสูงขึ้น

ตามล าดับ แต่ต้องให้สูงขึ้นในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 

กล่าวโดยสรุปผลงานวิเคราะห์ วิจัย ที่ส ารวจข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาถึงสภาพการบริหาร

งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่แต่ละหน่วยงานประสบอยู่ และเพ่ือให้

เกิดแนวทางในการที่จะน าองค์กร ไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานต่อไป 

6. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในด้านการเงิน จากรายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเงิน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 

2557- 2559 ข้อมูลจากเอกสารการเงิน  ฐานข้อมูลระบบงบประมาณพัสดุการเงิน และบัญชีกองทุน 

โดยเกณฑ์พึง รับ-พึงรายงานการเงินจากระบบ 3 มิติ ฐานข้อมูลเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์การวิเคราะห์ 
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บทท่ี 3  
วิธีการวิเคราะห์ 

 
 การวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2557 – 2559  ผู้วิเคราะห์ได้น าข้อมูล 
ทุติยภูมิของหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2557 – 
2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559) มาศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ มีดังนี้ 
 

1.  ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

             ผู้วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้มาจาก  2 แหล่ง คือข้อมูลเอกสารและ
ฐานข้อมูลการเงินจากหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ในแต่ละ
ประเภทที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จของปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งเป็นตัวเลข (Quantitative Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ด้านปริมาณ (Quantitative Analysis) ข้อมูลเอกสารมาจาก 3 แหล่ง คือ 

(1) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 (อ้างถึง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี) 

(2) รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

(3) จากฐานข้อมูลระบบงบประมาณพัสดุการเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 

 

2.  การรวบรวมข้อมูล 

             ผู้วิเคราะห์ ได้รวบรวมข้อมูล  งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 (เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีปัจจุบัน ถึง วันที่ 30 ก.ย. ของปีถัดไป) และรายงานทางการเงินผ่านระบบ
ระบบงบประมาณพัสดุการเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึง  รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผู้วิเคราะห์สามารถน าเสนอรายงานในลักษณะของตัวเลขเป็นสถิติ
เชิงปริมาณ 

 

 



 
 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

             ผู้วิเคราะห์  ได้น าข้อมูลงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของฝ่ายเผยแพร่และจัด
จ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 มาวิเคราะห์
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือหาผลรวม ผลต่าง ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
น าเสนอเป็นตารางและแผนภูมิประกอบการพรรณนา 
             การศึกษาแนวโน้มประมาณการรายรับ-รายจ่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ฟังก์ชัน FORECAST ช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง เพ่ือ

ดูสภาพรายรับ รายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่ฯ ในอนาคต ซึ่งสูตรฟังก์ชั่น FORECAST เป็นการประมาณค่า

ในอนาคตจากการใช้ค่าท่ีมีอยู่ โดยดัดแปลงจากสมการของ FORECAST คือ a+bx เมื่อ 

                                                                                                                              

                                                     
                                                          

           ผู้วิเคราะห์ได้ใช้ฟังก์ชั่น  FORECAST จากโปรแกรม Microsoft Excel ค านวณได้จากสูตร 

FORECAST (x,known_y’s,known_x’s) 

            โดยที่ X คือ ค่าของข้อมูลที่ต้องการประมาณค่า ในที่นี้ คือ ค่าแนวโน้มของรายรับจริง -

รายจ่ายจริง ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน

ปีงบประมาณ 2560-2562 

             known_y’s ชุดข้อมูลตาม ในที่นี้คือค่ารายรับจริง-รายจ่ายจริงของฝ่ายเผยแพร่และจัด

จ าหน่าย ส านักพิมพ์  ในปีที่ผ่านมา 

             known_x’s ชุดข้อมูลต้นในที่นี้คือช่วงปีงบประมาณของปีที่ผ่านมา 

             ผลของการค านวณ FORECAST จะท าให้ทราบค่าแนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ของ

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2560-2562 

แล้วจัดท าเป็นตารางและแผนภูมิตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 

               ในการวิเคราะห์และตีความ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยผู้วิเคราะห์เองประกอบกับเอกสาร

ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

และ 
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4.  การน าเสนอข้อมูล  

               ผู้วิเคราะห์  ได้สรุปเปรียบเทียบและแปลความหมาย น าเสนอในรูปแบบตารางและ

แผนภูมิประกอบการพรรณนา  เพื่ออธิบายถึงความแตกต่างในการวิเคราะห์ 
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   บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ 

ผู้วิเคราะห์ได้น าเสนอวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ไว้ในบทที่ 3 บทนี้จะได้อธิบายถึงผล
การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบงบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตามล าดับดังนี้ 

1. เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

2. เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

3. เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

4. การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 

1. เปรียบเทียบงบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

1.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  

             การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.1  และแผนภูมิที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                 ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จากการขายสินค้าและบริการ ระหว่างปีงบประมาณ  
                 2557-2559  

 

 

 



 
 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละ
ผลต่าง(%) 

2557 6,233,000.00 4, 07,443.70 -1,425,556.30 -22. 7 
255  6,263,000.00 4, 06,517.50 -1,456,4 2.50 -23.26 
2559 6,3 0,000.00 5,165,122.30 -1,214, 77.70 -19.04 
รวม 18,876,000.00 14,779,083.50 -4,096,916.50  

 
  แผนภูมิที่ 4.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ                              
                    ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จากการขายสินค้าและบริการ ระหว่างปีงบประมาณ  
                    2557-2559 

 

             จากตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 255    มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
23.26 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 22. 7 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.04 
ตามล าดับ 

             เพ่ือให้ทราบว่ารายรับที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร จึงได้แยกรายรับจาก
การด าเนินงานการขายสินค้าและบริการ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 
โดยแบ่งรายรับออกเป็น 3 หมวดหลัก ดังในตารางที่ 4.2  

-2,000,000.00

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

2557 2558 2559

6,233,000.00 6,263,000.00 6,380,000.00

4,807,443.70 4,806,517.50
5,165,122.30

-1,425,556.30 -1,456,482.50
-1,214,877.70

-22.87 -23.26 -19.04 

ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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ตารางท่ี 4.2  เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานขายสินค้าและบริการ ฝ่ายเผยแพร่และจัด จ าหน่าย  
                 จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายรับ ระหว่าง     
                 ปีงบประมาณ 2557-2559  

หมวดรายรับหลัก 

2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อย
ละของรายได้

แต่หมวด 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้รับฝากขายสินค้าจาก 
มสธ 

2,71 ,257.20 56.54 3,169,612.35 65.94 3,131,910.55 60.64 61.04 

รายได้รับฝากขายสินค้าจาก
หน่ายงานภายนอก 

22,337.00 0.46 24, 77.40 0.52 24,194.00 0.47 0.4  

รายได้จากการจ าหน่ายของที่
ระลึกและสินค้าทั่วไป 

2,066, 49.50 
 

42.99 1,612,027.75 33.54 2,009,017.75 3 .90 3 .4  

รวมทั้งป ี 4, 07,443.70 100.00 4, 06,517.50 100.00 5,165,122.30 100.00 100.00 

แผนภูมิที่ 4.2 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานขายสินค้าและบริการ        
                      ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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3,000,000.00

3,500,000.00

2557 2558 2559 ค่าเฉลีย่ร้อยละ

2,718,257.20

3,169,612.35 3,131,910.55

61.04

22,337.00 24,877.40 24,194.00

0.48

2,066,849.50

1,612,027.75

2,009,017.75

38.48

รายได้รับฝากขายสนิค้าจาก มสธ. รายได้รับฝากขายสนิค้าจากหน่ายงานภายนอก รายได้จากการจ าหน่ายของท่ีระลกึและสนิค้าทัว่ไป
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จากตารางที่ 4.2  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานขาย
สินค้าและบริการของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  
พบว่า รายรับสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุก ๆ ปี จะเกิดจากรายได้รับฝากขายสินค้าจาก 
มสธ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.04  ของรายได้แต่ละหมวด และรายรับต่ าสุดของทุก ๆ ปี เกิดจากรายได้
รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.4  ของรายได้แต่ละหมวด  เป็นที่น่าสังเกต
ว่ารายได้จากการขายสินค้าและบริการของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 255  มี
รายได้รับฝากขายสินค้าจาก มสธ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 65.94  และในปีงบประมาณ 2557 รายได้รับ
ฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก ต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 0.46 ตามล าดับ 

    1.2  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 เมื่อจ าแนกตามหมวดรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการ  

          เมื่อมีการศึกษาถึงประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
โดยจ าแนกตามหมวดหลักรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จะ
ปรากฏผล ดังนี้ 

1.2.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้จากการรับฝากขายสินค้า มสธ 

                 การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณ
เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขายสินค้า มสธ 
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.3 และแผนภูมิที่ 4.3  

ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้จากการรับฝากขายสินค้า มสธ ระหว่างปี  
                งบประมาณ 2557-2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 3,4 3,000.00 2,71 ,257.20 -764,742. 0   -21.96 
255  3,713,000.00 3,169,612.35 -543,3 7.65 -14.63 
2559 3,330,000.00 3,131,910.55 -19 ,0 9.45 -5.95 
รวม 10,526,000.00 9,019,780.10 1,506,219.90  
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   แผนภูมิที่ 4.3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                     ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขายสินค้าจาก มสธ  ระหว่าง 
                     ปีงบประมาณ 2557-2559 
       

 
      

            จากตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 2557   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
21.96 ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 14.63 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.95 
ตามล าดับ 

             เพ่ือให้ทราบว่ารายรับหมวดรายได้รับฝากขายสินค้า มสธ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน 
รายการอะไร โดยแบ่งรายรับจากการด าเนินงานในหมวดนี้ออกเป็น 4 หมวดย่อย ดังตารางที่ 4.4 

ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน หมวดรายได้รับฝากขายสินค้า มสธ  
                  จ าแนกตามจ านวนอัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายรับ  
                 ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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3,330,000.00
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3,169,612.35 3,131,910.55

-764,742.80
-543,387.65

-198,089.45

-21.96 -14.63 -5.95 

ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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หมวดรายรับ 

2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อย
ละของรายได้

แต่หมวด 
จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้รับฝากขายเทปเสียง/
แผ่นCD  เพลงของมหาวิทยาลัย 
และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ
จาก  มสธ 

 3,712.40 3.0  75,060.60 2.37 57,624.00 1. 4 2.43 

รายได้รับฝากขายค่าวัสดุ
การศึกษาชุดวิชา และสื่อเพื่อ
การศึกษาอื่นๆ จาก มสธ 

2,419,103.75   .99 2,771,015.50  7.42 2, 23,631.00 90.16   . 6 

รายได้รับฝากขายค่าวารสาร
ต่างๆ จาก มสธ 

2,240.00 
 

0.0  1,56 .00 0.05 1,024.00 0.03 0.05 

รายได้รับฝากขายค่าต ารา/
หนังสือ/ระเบียบการ และสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ จาก มสธ 

213,201.05 7. 4 321,96 .25 10.16 249,631.55 7.97  .66 

รวมทั้งป ี 2,71 ,257.20 100.00 3,169,612.35 100.00 3,131,910.55 100.00 100.00 

        

        แผนภูมิที่ 4.4  เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน หมวดรายได้รับฝากขายสินค้า มสธ  
  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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รายได้รับฝากขายสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ รายได้รับฝากขายค่าวสัดกุารศกึษาชดุวิชา

รายได้รับฝากขายค่าวารสารต่างๆ รายได้รับฝากขายค่าต ารา/หนงัสอื/ระเบยีบการ
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              จากตารางที่ 4.4  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน
หมวดรายได้รับฝากขายสินค้า มสธ  จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี  
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  พบว่า รายรับสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี จะ
เกิดจากรายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชา และสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
  . 6  ของรายได้แต่ละหมวด และรายรับต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากรายได้รับฝากขายค่าวารสาร
ต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.05 ของรายได้แต่ละหมวด  เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้รับฝากขายสินค้า มสธ  
ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 2559 มีรายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชา 
และสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.16  และในปีงบประมาณ 2559 รายได้รับฝาก
ขายค่าวารสารต่างๆ ต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 0.03  

            1.2.1.1  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายเทปเสียง/แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัยและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

                       การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ -รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายได้รับฝากขายเทปเสียง/ 
แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 
2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่  4.5 และแผนภูมิที่ 4.5   
 

ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
                ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายเทปเสียง/แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัย 
                และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ระหว่างปีงบประมาณ 2557–2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

 ผลต่าง ร้อยละ
ผลต่าง(%) 

2557 390,000.00  3,712.40  -306,2 7.60   -7 .54 
255  420,900.00 75,060.60  -345, 39.40 - 2.17 
2559 350,000.00 57,624.00  -292,376.00 - 3.54 
รวม 1,160,900.00 216,397.00  -944,503.00  
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 แผนภูมิที่ 4.5 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ        
                    ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายเทปเสียง/แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัย  
                    และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

 

           จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ
ทุกปี และปีงบประมาณ 2559   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  3.54 
ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ  2.17 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 7 .54 ตามล าดับ 

ในหมวดรายได้รับฝากขายเทปเสียง/แผ่น CD เพลงของมหาวิทยาลัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่ืนๆ. นี้ไม่ได้แยกประเภทข้อมูลของสินค้าแต่ละชนิดไว้  แต่รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แกก่ารจ าหน่าย  CD VCD MP3 DVD CD-M ประจ าชุดวิชา  CDประกอบชุดวิชา CDวีซีดีสอนเสริม สื่อ

ที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ฯลฯ 

            1.2.1.2  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง  งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษา
อ่ืนๆ ของ มสธ  

                       การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ -รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวัสดุ
การศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ ของ มสธ ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-
2559) ผลปรากฏดังตารางที่  4.6 และแผนภูมิที ่ 4.6 
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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 ตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือ 
                   การศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 2,737,000.00 2,419,103.75 -317, 96.25   -11.61 
255  2, 36,500.00 2,771,015.50 -65,4 4.50 -2.31 
2559 2,620,000.00 2, 23,631.00 203,631.00 7.77 
รวม 8,193,500.00 8,013,750.25 179,749.75  

       
     แผนภูมิที่ 4.6 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ 
                       รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษา  
                       ชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

 

            จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ปีงบประมาณ 2559 มีรายรับจริงสูง
กว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 7.77  ส่วนในปีงบประมาณ 255  และปีงบประมาณ 2557 มี
รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 2.31 และร้อยละ 11.61 ตามล าดับ 
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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             รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ  นี้มี
ความส าคญั ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักท่ีก่อให้เกิดรายได้มากท่ีสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ดังนั้น 
เพ่ือให้ทราบว่ารายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาฯ นี้ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร 
โดยแบ่งรายรับจากการด าเนินงานส่วนนี้ออกเป็นรายการสินค้า  4  ประเภท  ดังตารางที่ 4.7 

 ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อ  
               เพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ  จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้ 
               เห็นแนวโน้มรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

รายการสินค้า 

2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของรายได้แต่

หมวด 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

เอกสารการสอน/    
ประมวลสาระ 

1, 53,240.70 76.61 2,190,202.50 79.04 2,2 1,795.50  0. 1 7 . 2 

แบบฝึกปฏิบัติ/           
คู่มือการศึกษา 

32,949.05 1.36 48,652.00 1.76 43,611.50 1.54 1.55 

ประมวลสาระบัณฑิตศึกษา 526,674.00 21.77 513,55 .00 1 .53 47 ,149.00 16.93 19.0  
แนวการศึกษาบัณฑิตศึกษา 6,240.00 0.26 1 ,603.00 0.67 20,075.00 0.71 0.55 

รวมทั้งป ี 2,419,103.75 100.00 2,771,015.50 100.00 2, 23,631.00 100.00 100.00 

      แผนภูมิที่ 4.7 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและ  
                            สื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสาระบัณฑิตศึกษา แนวการศึกษาบัณฑิตศึกษา
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            จากตารางที่ 4.7  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้รับฝากขายค่าวัสดุ
การศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  พบว่า รายรับสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัด
จ าหน่ายทุกๆ ปี จะเกิดจากการจ าหน่ายเอกสารการสอน/ประมวลสาระ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7 . 2  
ของรายได้แต่ละประเภท และรายรับต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากการจ าหน่ายแนวการศึกษา
บัณฑิตศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.55 ของรายได้แต่ละประเภท เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้รับฝากขายค่า
วัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
สูงสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็นรายได้เกิดจากการจ าหน่ายเอกสารการสอน คิดเป็นร้อยละ  0. 1  
และต่ าสุดในปีงบประมาณ 2557 เป็นรายได้เกิดจากแนวการศึกษาบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.26  

           1.2.1.3  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวารสารต่างๆ จาก มสธ  

    การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ -รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่า
วารสารต่างๆ จาก มสธ ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่  4.  
และแผนภูมิที่  4.  

ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวารสารต่างๆ จาก มสธ ระหว่าง 
                  ปีงบประมาณ 2557–2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 3,000.00 2,240.00 -760.00   -25.33 
255  36,600.00 1,56 .00 -35,032.00 -95.72 
2559 10,000.00 1,024.20 - ,975. 0 - 9.76 
รวม 49,600.00 4,832.20 -44,767.80  
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 แผนภูมิที่ 4.8 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าวารสารต่างๆ จาก มสธ  ระหว่าง 
                   ปีงบประมาณ 2557-2559 

 
 
           จากตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 255    มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
95.72 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ  9.76 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 25.33 
ตามล าดับ             
           รายได้รับรับฝากขายค่าวารสารต่างๆ จาก มสธ ในส่วนนี้จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการรับ
สมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

                 1.2.1.4  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง  งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการและสื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ 

 การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ -รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายต ารา
หนังสือ/ระเบียบการและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-
2559) ผลปรากฏดังตารางที่  4.9 และแผนภูมิที่  4.9 
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                 ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการและสื่อ 
                 สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ 2557–2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 353,000.00 213,201.05 -139,79 .95   -39.60 
255  419,000.00 321,96 .25 -97,031.75 -23.16 
2559 350,000.00 249,631.55 -100,36 .45 -2 .6  
รวม 1,122,000.00 784,800.85 -337,199.15  

 
   แผนภูมิที่ 4.9 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                     ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการและสื่อสิ่งพิมพ์ 
                     อ่ืนๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559 

 
 
             จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 2557   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.60 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 2 .6  และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 23.16 
ตามล าดับ             
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลตา่ง ร้อยละผลตา่ง(%)
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                เพ่ือให้ทราบว่ารายรับหมวดรายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการและสื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ  เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร โดยแบ่งรายรับจากการ
ด าเนินงานส่วนนี้ออกเป็นรายการสินค้า  3  ประเภท ดังตารางที่ 4.10 

ตาางที่ 4.10 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน หมวดรายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการ  
                  และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดง  
                  ให้เห็นแนวโน้มรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

ประเภทสินค้า 

2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของรายได้แต่

หมวด 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ต าราหนังสือและสื่อสิ่งพิมพอ์ื่นๆ  163,219. 5 76.56 2 1,559.65  7.45 19 ,941.95 79.69  1.23 
ระเบียบการ 1,320.00 0.62 585.00 0.1  630.00 0.25 0.35 
สื่ออื่น ๆ เช่น เหรยีญ ร. 7 พระ 4 ,661.20 22. 2 39, 23.60 12.37 50,059.60 20.05 1 .42 

รวมทั้งป ี 213,201.05 100.00 321,96 .25 100.00 249,631.55 100.00 100.00 

   
  แผนภูมิที่ 4.10 เปรียบเทียบรายรบัจากการด าเนินงาน หมวดรายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการ 
                      และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จาก มสธ  ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559 
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ต าราหนงัสอืและสือ่สิง่พิมพ์อื่นๆ ระเบียบการ สือ่อื่น ๆ เช่น เหรียญ ร. 7 พระ
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จากตารางที่ 4.10  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงาน
หมวดรายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วน
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  พบว่า รายรับสูงสุดของฝ่าย
เผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี จะเกิดจากรายได้รับฝากขายค่าต าราหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ  1.23  ของรายได้แต่ละประเภท และรายรับต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากรายได้รับฝาก
ขายระเบียบการสมัคร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.35 ของรายได้แต่ละประเภท  เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้รับ
ฝากขายค่าต าราหนังสือ/ระเบียบการและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย สูงสุดใน
ปีงบประมาณ 255  มีรายได้เกิดจากการขายต าราหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  7.45  
และต่ าสุดในปีงบประมาณ 255  เกิดจากรายได้การขายระเบียบการสมัคร คิดเป็นร้อยละ 0.1  

1.2.2  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก 

                     การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ-รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขาย
สินค้าจากหน่วยงานภายนอก ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏ        ดัง
ตารางที่  4.11 และแผนภูมิที่ 4.11 

ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก ระหว่าง 
                  ปีงบประมาณ 2557–2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 50,000.00 22,337.00 -27,663.00   -55.33 
255  50,000.00 24, 77.40 -25,122.60 -50.25 
2559 50,000.00 24,194.00 -25, 06.00 -51.61 
รวม 150,000.00 71,408.40 78,591.60  
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แผนภูมิที่ 4.11 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                    ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก  

                    ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

 
 

            จากตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 2557   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
55.33 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 51.61 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 50.25 
ตามล าดับ 

  ในหมวดรายได้รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก ไม่ได้แยกประเภทข้อมูลของสินค้า

แต่ละชนิดไว้  แต่รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรับฝากขายต ารา/หนังสือ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร

มหาวิทยาลัย  

             1.2.3  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ -รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้จากการ
จ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559ป  ผลปรากฏ   
ดังตารางที่  4.12 และแผนภูมิที่ 4.12  
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลตา่ง ร้อยละผลตา่ง(%)

47 



 
 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย หมวดรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสนิค้าทั่วไป  
                    ระหวา่งปีงบประมาณ 2557-2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 2,700,000.00 2,066, 49.50 -633,150.50  23.45 
255  2,500,000.00 1,612,027.75 -  7,972.25 35.52 
2559 3,000,000.00 2,009,017.75 -990,9 2.25 33.03 
รวม 8,200,000.00 5,687,895.00 -2,512,105.00  

    แผนภูมิที่ 4.12 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

                        ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป 

                         ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559                             

 

            จากตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 255  มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
35.52 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 33.03 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.45 
ตามล าดับ 
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             เพ่ือให้ทราบว่ารายรับหมวดรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร โดยแบ่งรายรับจาการด าเนินงานในหมวดนี้ออกเป็น 2 ประเภท   
ดังตารางที่ 4.13 

ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป  
                  จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายรับ ระหว่าง  
                  ปีงบประมาณ 2557-2559 

ประเภทสินค้า 

2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของรายได้แต่

ประเภท 
จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายของ
ที่ระลึกและสินค้าทั่วไป 

1,967,466.00 95.19 1,523,95 .75 94.54 1,959,377.75 97.53 95.75 

รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าอื่น ๆ 

99,383.50 4. 1 88,069.00 5.46 49,640.00 2.47 4.25 

รวมทั้งป ี 2,066, 49.50 100.00 1,612,027.75 100.00 2,009,017.75 100.00 100.00 

   แผนภูมิที่ 4.13 เปรียบเทียบรายรับจากการด าเนินงานหมวดรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและ 
                       สินค้าทั่วไป จ าแนกตามจ านวนอัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงใหเ้หน็แนวโน้มรายรับ  
                       ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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             จากตารางท่ี 4.13  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้จากการจ าหน่ายของ
ที่ระลึกและสินค้าทั่วไป จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละ และค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง  3 ปี ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559  พบว่า รายรับสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี จะเกิดจาก
การจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.75  ของรายได้จาการจ าหน่ายของที่
ระลึกและสินค้าทั่วไป และรายรับต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
4.25 ของรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป  เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้จาการจ าหน่าย
ของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 2559 มีรายได้สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 97.53  และในปีงบประมาณ 2559 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ  ต่ าสุดคิดเป็น
ร้อยละ 2.47 

1.2.3.1  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ-รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการ
จ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏ    
ดังตารางที่ 4.14 และแผนภูมิที่ 4.14  

ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายไดจ้ากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป     
                   ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 2,450,000.00 1,967,466.00 -4 2,534.00   -19.70 
255  2,270,000.00 1,523,95 .75 -746,041.25 -32. 7 
2559 2,760,000.00 1,959,377.75 - 00,622.25 -29.01 
รวม 8,193,500.00 5,45010,977.42 -2,029,197.50  
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 แผนภูมิที่ 4.14 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ 
                         รูปแบบพิเศษ ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป 
                           ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559                   

 

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 255   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
32. 7 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.01 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.70 
ตามล าดับ             

1.2.3.2  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายรับ -รายรับจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559)  ผลปรากฏดังตารางที่  4.15 
และแผนภูมิที่ 4.15  
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ ระหว่าง 
                   ปีงบประมาณ 2557–2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรับ(บาท) 

รายรับจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 250,000.00 99,3 3.50 -150,616.50   -60.25 
255  230,000.00   ,069.00 -141,931.00 -61.71 
2559 240,000.00 49,640.00 -190,360.00 -79.32 
รวม 720,000.00 237,092.50 -482,907.50  

      

     แผนภูมิที่ 4.15 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  

                        ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ   

                         ระหว่างปีงบประมาณ  2557-2559    

 
 

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 2559  มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
79.32 ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 61.71 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 60.25 
ตามล าดับ       
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ประมาณการรายรับ(บาท) รายรับจริง (บาท) ผลตา่ง ร้อยละผลตา่ง(%)
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2.  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

2.1 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  

            การเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.16  และแผนภูมิที่ 4.16  

ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   
                  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 5,609,700.00 3,549,269.56 2,060,430.44   36.73 
255  5,636,700.00 4,190,964. 4 1,445,735.16 25.65 
2559 5,742,000.00 4,054,062. 6 1,6 7,937.14 29.40 
รวม 16,988,400.00 11,794,297.26 5,194,102.74  

 
 แผนภูมิที่ 4.16 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ 
                     ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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ประมาณการรายจ่าย(บาท) รายจ่ายจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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            จากตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 36.73 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
29.40 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 25.65  ตามล าดับ 

             เพ่ือให้ทราบว่ารายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร จึงได้จ าแนก
รายจ่ายฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย โดยแบ่งรายจ่ายออกเป็น 4 ประเภทงบรายจ่าย  ดังที่ได้กล่าวไว้
แล้วในบทที่ 2  ดังแสดงในตารางที่ 4.17  

ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบรายจ่ายจริง จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย แสดงให้  
                   เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

งบรายจ่าย 
2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ

รายจ่ายแต่ละงบ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,234,2 6.00 34.7  1,327, 14.00 31.68 1,52 ,599.00 37.71 34.72 
งบลงทุน 30,976.50 0. 7 115,635.20 2.76 270,066.60 6.66 3.43 
งบอุดหนุน 1,000.00 0.03 1,000.00 0.02 1,000.00 0.02 0.03 
งบรายจ่ายอื่น 2,283,007.06 64.32 2,746,515.64 65.53 2,254,397.26 55.61 61. 2 

รวมทั้งป ี 3,549,269.56 100.00 4,190,964. 4 100.00 4,054,062. 6 100.00 100.00 

           แผนภูมิที่ 4.17 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวน 
                                 อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปี 
                               งบประมาณ 2557-2559 
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            จากตารางที่ 4.17  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ของฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่ายจ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 
2557-2559 พบว่า งบรายจ่ายสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี เกิดจากงบรายจ่ายอื่น 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61. 2  ของรายจ่ายแต่ละงบ และงบรายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากงบอุดหนุน  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ของรายจ่ายแต่ละงบ เป็นที่น่าสังเกตว่าในปีงบประมาณ 255  ฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่ายมีการใช้จ่ายเงินงบรายจ่ายอื่น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.53  และในปีงบประมาณ 
255  และปีงบประมาณ 2559 มีการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.02  

2.1.1  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบบุคลากร  

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบบุคลากร ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.1  และแผนภูมิที่ 4.1   

ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจรงิ งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ   
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบบุคลากร  ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 1,263,900.00 1,234,286.00 29,614.00 2.34 
255  1,333, 00.00 1,327,814.00 5,986.00 0.45 
2559 1,545,300.00 1,528,599.00 16,701.00 1.08 
รวม 4,143,000.00 4,090,699.00 52,301.00  
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แผนภูมิที่ 4.18 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง  งบประมาณเงนิหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ          
                      ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบบุคลากร  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

 

             จากตารางที่ 4.18  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 2.34 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
1.0  และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 0.45 ตามล าดับ 

             เพ่ือให้ทราบว่ารายจ่ายงบบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร จึงได้
จ าแนกรายจ่ายส่วนนี้ออกเป็น 2 หมวด ดังแสดงในตารางที่ 4.19 

ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบรายจ่ายจริงงบบุคลากร จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย 
                แสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559    

รายจ่าย 
2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ค่าจ้างประจ า 232,260.00 18.82 244,560.00 18.42 301,620.00 19.73 1 .99 
ค่าจ้างชั่วคราว 1,002,026.00 81.18 1,0 3,254.00 81.58 1,226,979.00 80.27  1.01 

รวมทั้งป ี 1,234,286.00 100.00 1,327,814.00 100.00 1,528,599.00 100.00 100.00 
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ประมาณการรายจ่าย(บาท) รายจ่ายจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%)
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แผนภูมิที่ 4.19  เปรียบเทียบรายจ่ายจริงงบบุคลากร ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวน  
                    อัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ  
                     2557-2559    

 

              จากตารางท่ี 4.19  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายจริง งบบุคลากร  
ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละ และค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี 
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่า รายจ่ายสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี เกิด
จากค่าจ้างชั่วคราว  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  1.01  ของแต่ละรายจ่าย และรายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิด
จากค่าจ้างประจ า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1 .99 ของแต่ละรายจ่าย เป็นที่น่าสังเกตว่าในปีงบประมาณ 255  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีการใช้จ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  1.5   และใน
ปีงบประมาณ 255  มีการใช้จ่ายเงินค่าจ้างประจ าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1 .42  

2.1.1  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายหมวดค่าจ้างประจ า  
                   การเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของงบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายหมวดค่าจ้างประจ า 
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.20 และแผนภูมิที่ 4.20  
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ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจรงิ งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ   
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายหมวดคา่จ้างประจ า  ระหว่างปงีบประมาณ                      
                      2557 – 2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง (บาท) ผลต่าง ร้อยละผลต่าง(%) 

2557 247,700.00 232,260.00 15,440.00 6.23 
255  249,500.00 244,560.00 4,940.00 1.9  
2559 309,300.00 301,620.00 7,6 0.00 2.4  
รวม 806,500.00 778,440.00 28,060.00  

         
  แผนภูมิที่ 4.20 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
                        ฝ่ายเผยแพรแ่ละจัดจ าหน่าย  รายจ่ายหมวดค่าจ้างประจ า  ระหว่างปีงบประมาณ  
                      2557-2559 
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                จากตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 6.23 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
2.4  และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 1.9   ตามล าดับ 
 

2.1.1  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว 

 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว 
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2557-2559)  ผลปรากฏดังตารางที่ 4.21 และแผนภูมิที่ 4.21  

ตารางท่ี 4.21  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจรงิ งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ 
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว ระหว่างปีงบประมาณ  
                    2557-2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 1,016,200.00 1,002,026.00 14,174.00 1.39 
255  1,0 4,300.00 1,083,254.00 1,046.00 0.10 
2559 1,236,000.00 1,226,979.00 9,021.00 0.73 
รวม 3,336,500.00 3,312,259.00 24,241.00  

 

แผนภูมิที่ 4.21 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ 
                      ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว  ระหว่างปีงบประมาณ  
                    2557-2559 
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             จากตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 1.39  ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
0.73 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 0.10  ตามล าดับ 

2.1.2  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบลงทุน 

 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบลงทุน ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559)  ผลปรากฏดังตารางที่  4.22 และแผนภูมิที่ 4.22  
 

ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจรงิ งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ   
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบลงทุน  ระหว่างปีงบประมาณ  2557 – 2559 
 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 45,000.00 30,976.50 14,023.50 31.16 
255  135,000.00 115,635.20 19,364. 0 14.34 
2559 315,000.00 270,066.60 44,933.40 14.26 
รวม 495,000.00 416,678.30 78,321.70  

   

 แผนภูมิที่ 4.22 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ 
                      ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายจ่ายงบลงทุน  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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            จากตารางที่ 4.22  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 31.16 ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 
14.34 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.26  ตามล าดับ 
 

2.1.3  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบเงินอุดหนุน 

 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบเงินอุดหนุน 
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.23 และแผนภูมิที่ 4.23  

ตารางท่ี 4.23  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจรงิ งบประมาณเงินหน่วยบริการรปูแบบพิเศษ         
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบเงินอุดหนุน  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 6,000.00 1,000.00 5,000.00  3.33 
255  6,000.00 1,000.00 5,000.00  3.33 
2559 1,000.00 1,000.00 0.00 0 
รวม 13,000.00 3,000.00 10,000.00  

   
   แผนภูมิที่ 4.23 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
                         ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  รายจ่ายงบเงินอุดหนุน  ระหว่างปีงบประมาณ  
                       2557-2559 
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จากตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557-255   คิดเป็นร้อยละ  3.33  เท่ากัน ส่วนในปีงบประมาณ 
2559 สามารถใช้รายจ่ายงบเงินอุดหนุนได้หมด 

 

2.1.4  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 

 

                   การเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 
งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน 
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.24 และแผนภูมิที่ 4.24  
 

ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย–รายจ่ายจรงิ งบประมาณเงินหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ  
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559 
 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
(%) 

2557 4,294, 00.00 2,283,007.06 2,011,792.94 46.84 
255  4,161,900.00 2,746,515.64 1,415,384.36 34.01 
2559 3,  0,700.00 2,254,397.26 1,626,302.74 41.91 
รวม 12,337,400.00 7,283,919.96 5,053,480.04  

   
 

แผนภูมิที่ 4.24 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรปูแบบพิเศษ 
                      ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
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               จากตารางที่ 4.24  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 46. 4 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
41.91 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 34.01  ตามล าดับ 
 

           เพ่ือให้ทราบว่ารายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นมาจากไหน รายการอะไร จึงได้
จ าแนกรายจ่ายในส่วนนี้ออกเป็น  4  หมวด ดังแสดงในตารางที่ 4.25 
 

ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบรายจ่ายจริง งบรายจ่ายอ่ืน จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละและ 
                   ค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

รายจ่าย 
2557(บาท) 255 (บาท) 2559(บาท) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ค่าตอบแทน 353,959.03 15.50 286,812.55 10.44 190,054.00 8.43 11.46 
ค่าใช้สอย 122,245.00 5.35 241,577.50 8.80 202,667.50 8.99 7.71 
ค่าวัสดุ 1,547,23 .   67.77 1,965,314.81 71.56 1,603,851.61 71.14 70.16 
ค่าสาธารณูปโภค 259,564.15 11.37 252,810.78 9.20 257,824.15 11.44 10.67 

รวมทั้งป ี 2,283,007.06 100.00 2,746,515.64 100.00 2,254,397.26 100.00 100.00 

 

แผนภูมิที่ 4.25  เปรียบเทียบรายจ่ายจริงงบรายจ่ายอ่ืน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม  
                    จ านวนอัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นแนวโน้มรายจ่าย ระหว่าง  
                     ปีงบประมาณ 2557-2559    
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            จากตารางที่ 4.25  เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายจริง งบรายจ่ายอ่ืน  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวน อัตราส่วนร้อยละ และค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่า รายจ่ายสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี เกิดจาก
รายจ่ายค่าวัสดุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.16  ของรายจ่ายแต่ละรายจ่าย และรายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี 
เกิดจากรายจ่ายค่าใช้สอย  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.71 ของรายจ่ายแต่ละรายจ่าย เป็นที่น่าสังเกตว่าใน
ปีงบประมาณ 255  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีการใช้จ่ายเงินรายจ่ายค่าวัสดุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.56  และในปีงบประมาณ 2557 มีการใช้จ่ายเงินรายจ่ายค่าใช้สอย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.35  

3. เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2557-2559 

 3.1  เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์  
 

                      การเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายรับจริง-รายจ่ายจริง  งบประมาณ เงิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ส านักพิมพ์ ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏ ดังตารางที่ 4.26  และแผนภูมิที่ 4.26 

ตารางท่ี 4.26  การเปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง  งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ     
                   ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 

ปีงบประมาณ รายรับจริง       
(บาท) 

ร้อยละ รายจ่ายจริง  
(บาท) 

ร้อยละ ผลต่าง     
(บาท) 

ร้อยละ
ผลต่าง(%) 

2557 4, 07,443.70 32.53 3,549,269.56 30.09 1,25 ,174.14 26.17 
255  4, 06,517.50 32.52 4,190,964. 4 35.53 615,552.66 12. 1 
2559 5,165,122.30 34.95 4,054,062. 6 34.37 1,111,059.44 21.51 
รวม 14,779,083.50 100.00 11,794,297.26 100.00 2,984,786.24  
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แผนภูมิที่ 4.26 เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
             ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 รวม 3 ปี 

 
       

              จากตารางที่ 4.26  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า รายรับจริงสูงสุด ของหน่วยงาน 
คือปีงบประมาณ 2559  คิดเป็นร้อยละ 34.95 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 
32.53 และปีงบประมาณ 255   คิดเป็นร้อยละ 32.52  และรายจ่ายจริงต่ าสุด คือ ปีงบประมาณ 
2557 คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.37 และ
ปีงบประมาณ 255   คิดเป็นร้อยละ 35.53  แต่ผลต่างจากการด าเนินงานสูงที่สุดคือ ปีงบประมาณ 
2557  คิดเป็นร้อยละ 26.17 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 21.51 และ
ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 12. 1  ตามล าดับ  
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3.2  การวิเคราะห์อัตราเปลี่ยนแปลงต่อปีรายรับจริง-รายจ่ายจริง และค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี 

 การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี รายรับจริง-รายจ่ายจริง ของฝ่ายเผยแพร่และ
จัดจ าหน่าย ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.27 และ
แผนภูมิที่ 4.27 
 

ตารางท่ี 4.27  จ านวนรายรับจริง-รายจ่ายจริง อัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี และค่าเฉลี่ยอัตรา       
                   เปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ จ าแนกตาม    
                   ปีงบประมาณ   2557-2559 

ปีงบประมาณ รายรับจริง 
(บาท) 

อัตรา
เปลี่ยนแปลง   
ต่อปี (%) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

อัตรา
เปลี่ยนแปลง 
ต่อปี (%) 

2557 4, 07,443.70 -7.61 3,549,269.56  - .23 
255  4, 06,517.50 -0.02 4,190,964. 4 21. 9 
2559 5,165,122.30 7.46 4,054,062. 6 -3.66 
รวม 14,779,083.50  11,794,297.26  

ค่าเฉลี่ยอัตรา
เปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี
ในรอบ 3 ปี 

 
-0.05 

 
3.33 

แผนภูมิที่ 4.27 จ านวนรายรับจริง-รายจ่ายจริง อัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี และค่าเฉลี่ย              

            อัตราเปลี่ยนแปลรอ้ยละต่อปี จ าแนกตามปีงบประมาณ 2557-2559 

 

4,807,443.70 4,806,517.50
5,165,122.30

(7.61) (0.02)

7.46 

3,583,894.06
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              จากตารางที่ 4.27  ผลการวิเคราะห์อัตราเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี และค่าเฉลี่ยอัตรา
เปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี พบว่า ข้อมูลแสดงแบบแผนของรายรับจริงมีทิศทางเพ่ิม และรายจ่ายจริงมี
ทิศทางลดลง เมื่อพิจารณาในแง่ค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริง -รายจ่ายจริง ในรอบ 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริงในรอบ 3 ปี
มีค่าเท่ากับร้อยละ -0.05  โดยสูงสุดคือปีงบประมาณ 2559  ร้อยละ 7.46 ต่ าสุดปีงบประมาณ 2557 
ร้อยละ -7.61 ในด้านค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายรวมในรอบ 3 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.23 
สูงสุดปีงบประมาณ 255  ร้อยละ 21. 9 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ  .23  

4.  การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 

 การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ใช้ฟังก์ชัน FORECAST ช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง เพ่ือดู
สภาพรายรับ รายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่ฯ ในอนาคต ผลปรากฏดังตารางที่ 4.2  และแผนภูมิที่ 4.2  

  ตารางท่ี 4.28  ผลคาดการณ์รายรับ-รายจ่าย จ าแนกตามปีงบประมาณ 2557-2562  
                     โดยใช้ฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2557-2559 
                                  
 

 
หมายเหตุ *  เป็นตัวเลขของงบประมาณที่คาดการณ์จากรายรับจริง รายจ่ายจริง 
                ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ส านักพิมพ์  

              
 
 
 
 

ปีงบประมาณ รายรับจริง(บาท) รายจ่ายจริง(บาท) 

2557 4, 07,443.70 3,549,269.56 
255  4, 06,517.50 4,190,964. 4 
2559 5,165,122.30 4,054,062. 6 
2560* 5,2 4,039.77 4,436,225.72 
2561* 5,462, 79.07 4,6  ,622.37 
2562* 5,641,71 .37 4,941,019.02 
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       แผนภูมิที่ 4.28 การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2560-2562 

 

 
 

จากตารางที่ 4.28  การวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ-รายจ่าย ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  
ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560-2562  พบว่า  แนวโน้มอีก 3 ปีข้ามหน้า รายรับ-รายจ่าย จะไปใน
ทิศทางเพ่ิมขึ้น  โดยจะมีรายรับรวมสูงกว่า 5.6  ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายรวมจะสูงขึ้นกว่า  4.9   
ล้านบาท 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ 

2557-2559 ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ 1) วิเคราะห์และเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง 2) ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง 

3) รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย   

ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  4) วิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงิน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ปีงบประมาณ 2560-2562 โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร และฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบ พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 และฐานข้อมูลระบบ

งบประมาณพัสดุการเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช น ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือค านวณ 

หาผลรวม ผลต่าง ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และฟังก์ชั่น FORECAST เพ่ือช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มเชิง

เส้นตรง จากค่าที่มีอยู่แล้ว  น าเสนอในรูปตาราง และแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์จะ

น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไปนี้ 

1.   สรุปผลการวิเคราะห์ 

      1.1  เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปี 2557-2559 

            การวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง ระยะเวลาย้อนหลัง 3  ปี      

(ปีงบประมาณ 2557-2559) สรุปได้ดังนี้ 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี และปีงบประมาณ  
255  มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 22. 7 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.04 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายรับจากการ
ด าเนินงานของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ตามหมวดรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จะพบว่า 
รายรับสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี จะเกิดจากรายได้รับฝากขายสินค้าจาก มสธ ซึ่งมี



 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.04  ของรายได้แต่ละหมวด และรายรับต่ าสุดของทุก ๆ ปี เกิดจากรายได้รับฝากขาย
สินค้าจากหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.4  ของรายได้แต่ละหมวด  เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้
จากการขายสินค้าและบริการของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 255  มีรายได้รับฝาก
ขายสินค้าจาก มสธ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 65.94  และในปีงบประมาณ 2557 รายได้รับฝากขายสินค้า
จากหน่วยงานภายนอก ต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 0.46 ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตามหมวดรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จะปรากฏผล ดังนี้ 

1.  รายได้จากการรับฝากขายสินค้า มสธ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีรายรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับทุกปี และปีงบประมาณ 2557   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 21.96 ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 14.63 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
5.95 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกรายรับจากการด าเนินงานในหมวดนี้จะพบว่า รายรับสูงสุดของ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี จะเกิดจากรายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชา และสื่อเพ่ือ
การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ   . 6  ของรายได้แต่ละหมวด และรายรับต่ าสุดของทุกๆ ปี 
เกิดจากรายได้รับฝากขายค่าวารสารต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.05 ของรายได้แต่ละหมวด  เป็นที่น่า
สังเกตว่ารายได้รับฝากขายสินค้า มสธ  ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ 2559 มี
รายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชา และสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.16  
และในปีงบประมาณ 2559 รายได้รับฝากขายค่าวารสารต่างๆ ต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 0.03  รายรับ
สูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี จะเกิดจาการจ าหน่ายเอกสารการสอน/ประมวลสาระ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7 . 2  ของรายได้แต่ละประเภท และรายรับต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากการ
จ าหน่ายแนวการศึกษาบัณฑิตศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.55 ของรายได้แต่ละประเภท เป็นที่น่าสังเกต
ว่ารายได้รับฝากขายค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเ พ่ือการศึกษาอ่ืนๆ ของฝ่ายเผยแพร่และจัด
จ าหน่าย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สูงสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็นรายได้เกิดจากการจ าหน่ายเอกสารการ
สอน คิดเป็นร้อยละ  0. 1  และต่ าสุดในปีงบประมาณ 2557 เป็นรายได้เกิดจากแนวการศึกษา
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.26  จากผลการวิเคราะห์อาจกล่าวได้ว่า รายได้หลักของฝ่ายเผยแพร่
และจัดจ าหน่ายเกิดจากการจ าหน่ายเอกสารการสอน  

2. รายได้รับฝากขายสินค้าจากหน่วยงานภายนอก พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ

รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 2557   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 

55.33 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 51.61 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 50.25 

ตามล าดับ รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรับฝากขายต ารา/หนังสือ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร

มหาวิทยาลัย  
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3. รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ

รายรับทุกปี และปีงบประมาณ 255  มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 

35.52 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 33.03 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.45 

ตามล าดับ  เมื่อจ าแนกตามหมวดรายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป ของฝ่ายเผยแพร่

และจัดจ าหน่าย จะปรากฏผล ดังนี้ 

    -  รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณ

การรายรับทุกปี และปีงบประมาณ 255   มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อย

ละ 32. 7 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.01 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.70 

ตามล าดับ             

     -  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ  พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี 
และปีงบประมาณ 2559  มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 79.32 
ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 61.71 และปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 60.25 ตามล าดับ        

         1.2  เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปี 2557-2559 

               การศึกษาเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประมาณการรายจ่าย -รายจ่ายจริง 

งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีรายจ่ายจริงต่ ากว่า

ประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 36.73 ปีงบประมาณ 2559  

คิดเป็นร้อยละ 29.40 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 25.65  ตามล าดับ รายจ่ายจริงสูงสุด

ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี เกิดจากงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61. 2  ของ

รายจ่ายแต่ละงบ และงบรายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากงบอุดหนุน  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ของ

รายจ่ายแต่ละงบ เป็นที่น่าสังเกตว่าในปีงบประมาณ 255  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีการใช้

จ่ายเงินงบรายจ่ายอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.53  และในปีงบประมาณ 255  และปีงบประมาณ 

2559 มีการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.02 รายจ่ายจริงสูงสุดของทุกๆ ปี เมื่อ

จ าแนกตามงบรายจ่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จะปรากฏผล ดังนี้  

            งบบุคลากร  พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  
คิดเป็นร้อยละ 2.34 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.0  และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อย
ละ 0.45 ตามล าดับ รายจ่ายงบบุคลากรสูงสุดทุกๆ ปี เกิดจาก ค่าจ้างชั่วคราวมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  1.01  
ของแต่ละรายจ่าย และรายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี เกิดจากค่าจ้างประจ า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1 .99 ของ
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แต่ละรายจ่าย เป็นที่น่าสังเกตว่าในปีงบประมาณ 255  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีการใช้จ่ายเงิน
ค่าจ้างชั่วคราวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  1.5   และในปีงบประมาณ 255  มีการใช้จ่ายเงินค่าจ้าง
ประจ าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1 .42 แต่รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราวจริงยังต่ ากว่าประมาณการ โดย
ปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 1.39  ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.73 และ
ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 0.10  ตามล าดับ ในส่วนรายจ่ายค่าจ้างประจ าจริงต่ ากว่าประมาณ
การรายจ่ายเช่นเดียวกัน โดยรายจ่ายค่าจ้างประจ าจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี  โดย
ปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 6.23 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.4  และปีงบประมาณ 
255  คิดเป็นร้อยละ 1.9   ตามล าดับ 

             งบลงทุน  พบว่า  รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557  
คิดเป็นร้อยละ 31.16 ปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 14.34 และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 14.26  ตามล าดับ 

  งบเงินอุดหนุน  พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 
2557-255   คิดเป็นร้อยละ  3.33  เท่ากัน ส่วนในปีงบประมาณ 2559 สามารถใช้รายจ่ายงบเงิน
อุดหนุนได้หมด 

    งบรายจ่ายอ่ืน  พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 
2557  คิดเป็นร้อยละ 46. 4 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 41.91 และปีงบประมาณ 255  คิด
เป็นร้อยละ 34.01  ตามล าดับ งบรายจ่ายอ่ืนสูงสุดของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายทุกๆ ปี เกิดจาก
รายจ่ายค่าวัสดุซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.16  ของรายจ่ายแต่ละรายการ และรายจ่ายต่ าสุดของทุกๆ ปี 
เกิดจากค่าใช้สอย  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.71 ของรายจ่ายแต่ละรายการ เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน
ปีงบประมาณ 255  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.56  และในปีงบประมาณ 2557 มีการใช้จ่ายเงินค่าใช้สอย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.35 รายจ่าย
ส่วนนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าวัสดุเพื่อการจ าหน่าย ซึ่งเป็นรายได้ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  

  1.3  เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2557-2559 สรุปได้ดังนี้ 

       การเปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษของ
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559)  
พบว่า รายรับจริงสูงสุด ของหน่วยงานคือปีงบประมาณ 2559  คิดเป็นร้อยละ 34.95 รองลงมา คือ
ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 32.53 และปีงบประมาณ 255   คิดเป็นร้อยละ 32.52  และ
รายจ่ายจริงต่ าสุด คือ ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2559 
คิดเป็นร้อยละ 34.37 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 35.53  แต่ผลต่างจากการด าเนินงาน

72 



 
 

สูงที่สุด คือ ปีงบประมาณ 2557  คิดเป็นร้อยละ 26.17 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 21.51 และปีงบประมาณ 255  คิดเป็นร้อยละ 12. 1  ตามล าดับ  

                  การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี ของรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลแสดงแบบ
แผนของรายรับจริงมีทิศทางเพ่ิม 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 255  ร้อยละ 
21. 9 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ  .23  

          1.4  การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 

  การวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง-รายจ่ายจริง ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ปีงบประมาณ 
2557-2559  แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่า รายรับจริง-รายจ่ายจริงเป็นไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน  โดยมี
รายรับจริงเพ่ิมขึ้นสูงกว่า 5.6  ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายรวมจะสูงขึ้นกว่า  4.9  ล้านบาท 

2.  ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 

              จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และ

จัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

              2.1  ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 

                     2.1.1  จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง

งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ระหว่างปีงบประมาณ 

2557-2559  พบว่า ฝ่ายเผยแพร่ฯ มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ศักยภาพด้านการจัดท างบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษว่า ฝ่ายเผยแพร่ฯ จะต้องน าข้อมูล

รายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมาพิจารณา เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประมาณการรายรับ 

โดยต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับ เพราะรายได้หลักของฝ่ายเผยแพร่ฯมาจากการรับฝากขาย

ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาและสื่อเพ่ือการศึกษาอื่นๆ จาก มสธ  ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมาย  ถึงแม้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย  

ฝ่ายเผยแพร่ฯ ควรมีการปรับแผนเพื่อจะหารายได้จากแหล่งอื่นเพ่ิมข้ึน เช่น รายได้จากการรับฝากขาย
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สินค้าจากหน่วยงานภายนอก  หาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือไปให้ถึงประชาชนทั่วไป  โดยการส่ง

สินค้าไปฝากขายให้ตัวแทนร้านค้า  ฯลฯ เพื่อฝ่ายเผยแพร่ฯ จะได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ มาวางแผนหา

รายได้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

                  2.1.2  จากผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริงงบประมาณ

เงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559  

พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี  เช่นกัน ซึ่งในทางบริหารจัดการอาจคิดว่าเป็น

เรื่องท่ีดี แต่มองในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นปัญหา  มหาวิทยาลัยฯ อาจตัดลดงบประมาณของฝ่ายเผยแพร่ฯ 

ลงในปีต่อๆ ไป ดังนั้น ฝ่ายเผยแพร่ฯ จะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการของบประมาณให้เพียงพอ และใช้

จ่ายเงินให้เหมาะสมกับประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน  

                 2.1.3  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายรับจริง -รายจ่ายจริงงบประมาณเงิน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 รวม 3 ปี 

พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายเงินของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ว่ายังมีความระมัดระวัง และมองถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจริง

ด้วย ดังนั้นฝ่ายเผยแพร่ฯ จึงควรมีนโยบายในการวางแผนกลยุทธ์การใช้เงินงบประมาณ จะต้อง

ค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับจริงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย  

โดยเฉพาะรายจ่ายค่าวัสดุเพ่ือการจ าหน่าย หากมีการน าเงินมาใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพ่ือการ

จ าหน่ายมาก  รายรับจากการจ าหน่ายวัสดุเพื่อการจ าหน่าย (ของที่ระลึกและสินค้าทั่วไป) ก็ควรสูงตาม

ไปด้วย  

        2.1.4  จากผลการวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง-รายจ่ายจริง มีแนวโน้มไปในทิศทาง

เพ่ิมขึ้นทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีการย้ายสถานที่จ าหน่ายจาก

อาคารบริภัณฑ์ ไปอาคารแม่ลาปลาเผา ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฯ  ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือไปเป็นศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย จึงท าให้มีรายได้สูงขึ้น อีก

ทั้งฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายมีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายโดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศ เว็ปไซต์ และ Facebook มาใช้เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้สั่งซื้อง่ายขึ้น เป็นการ นั่น

แสดงให้เห็นว่าฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จะมีรายรับและรายจ่ายสูงขึ้นตามล าดับ แต่ต้องให้สูงขึ้น

ในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 
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          2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 

                 ผู้วิเคราะห์ มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์

เปรียบเทียบงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ

แต่ละช่องทางการจ าหน่ายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการจ าหน่าย

สินค้าของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 



 
 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา  แซ่ลิ่ม. (2549). การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ระหว่างปีงบประมาณ 
2543-2547. ปัตตานี:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง. (2535). การบริหารรัฐกิจ แนวคิด หลักการและการปฏิบัติ. ขอนแก่น : 
ขอนแก่นการพิมพ์. 

ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์. (252 ). หลักการงบประมาณแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ขวัญฤดี  คล้ายแก้ว. (2551).  การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์     
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2549.  สงขลา: คณะ

วิศวกรรมศาสตร์. 
จรัสศรี  จุฑาจินดาเขต. (2541).  การวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2535-2540.  ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

จรูญลักษณ์  จิตตรง. (2552). การวิเคราะห์งบประมาณในรอบทศวรรษ  (พ.ศ.2543-2552) ของ
เทศบาลต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน.(การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต).สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น). ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ณรงค์  สัจพันโรจน์.(2543). การจัดท า อนุมัติ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน:ทฤษฎีและปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : บพิตรการพิมพ์. 

ณารินทร์ ยาสมุทร. (2534). การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ปี พ.ศ. 252 -2532. พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ. 

ธัญญา  แก้วรากมุข. (2557). การวิเคราะห์งบประมาณ งบการเงินและผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 
2548-2555 ของเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. เชียงราย:
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.  

นงนุช  ฤทธิศร.  (2554). การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 



 
 

เอกสารอ้างอิง 

ประยูร   มณีฉาย. (2551). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. (การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น).ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ผิวพรรณ  ตัวสะอาด. (2553). การวิเคราะห์งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2548-2552 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

พรรณี  ศักดิ์ทัศนา. (2554). การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายจ่ายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2552-2554.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

ไพศาล  ไชยมงคล. (2526). งบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โปรแกรม SOAERP24  ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และ บัญชี

กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ : รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปี 2557-2559. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี. (2546).                                                                                            
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินวิสาหกิจ ประจ าปี 2547. 

________. (2556). รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2557.   

________. (2557). รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2558. 

________. (255 ). รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2559. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส านักพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย. รายการวัสดุการศึกษา 
ประจ าปี 2558.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ (หน่วยท่ี    
9-15). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557. สืบค้นจาก 
http://www.stou.ac.th/applystou/manual57.pdf 

มารศรี  บัวชุม. (2554). ความโปร่งใสในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาตามการรับรู้ 
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://www.stou.ac.th/applystou/manual57.pdf


 
 

เอกสารอ้างอิง 

ส านักกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ. 
สืบค้นจาก http://www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud_exp.pdf 

ส านักงาน ก.พ.ร. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit (SDU). สืบค้นจาก 
https://www.opdc.go.th/oldweb/thai/3yearsOPDC/6_exservice.pdf   

ส านักนายกรัฐมนตรี. (254 ). ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ : ส านักงาน ก.พ.ร. 

________. (2550). ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ. กรุงเทพฯ : ส านักงาน ก.พ.ร. 

สุดารัตน์  จองจิตรมั่น. (2550). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลปลวก
แดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2544-2550.(การศึกษาอิสระปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น).ขอนแก่น : วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

หน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
(2556). สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2556. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ________. (2557). สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2557. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

________. (255 ). สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2558. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

________. (2559). สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2559. นนทบุรี : .มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อรุณศรี  กางเพ็ง. (2542).  รายงานการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2541-
2542 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น. ขอนแก่น: [ม.ป.พ.] 

อรุณศรี  กางเพ็ง. (2547). การวิเคราะห์เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2543-2546 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ขอนแก่น [ม.ป.พ.] 

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจและคณะ. (2556). การวางระบบบริหารจัดการส านักพิมพ์ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. รายงานการวิจัย.นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 

https://www.opdc.go.th/oldweb/thai/3yearsOPDC/6_exservice.pdf


 
 

ประวัติผู้วิเคราะห์ 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวสมนิด  บุญญาสัย 

วุฒิการศึกษา 

         บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การบัญชี มหาวิทยาลัยหกการค้าไทย  

ประสบการณ์การท างาน 

-  เริ่มบรรจุรับราชการต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2  

กองคลัง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2526 

- ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  และ 

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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