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ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 เล่มนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลการจ่ายเงิน วิเคราะห์การจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจ าแนกเป็นกลุ่มประเภทการจ่าย ได้แก่ กลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า กลุ่ม
ประเภทบุคลากร และกลุ่มประเภทหน่วยงาน ซึ่งการบริหารทางด้านการเงิน การจ่ายเงิน ในเรื่อง
ดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี หรือไม่มีข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร ก็อาจจะเกิดปัญหาในการบริหารมหาวิทยาลัย   ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้
เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ส าหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจด้านการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงิน ตลอดจนการวางแผนประมาณการใช้จ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้ที่ได้
ศึกษาทุกท่าน 
 ผู้วิเคราะห์ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน นางสาวอุ่นเรือน  
มงคลชัย ข้าราชการบ านาญ นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานงบประมาณ นางสาวพิชญา ทองรักษ์ 
หัวหน้างานการเงิน และเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์
เล่มนี้จนส าเร็จ 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ เป็น 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สนองตอบต่อสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เป็น 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก”เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็น
เลิศ เป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ  มีพันธกิจ (Mission) เป็น
สถานศึกษาชั้นสูงที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กองคลัง เป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ใน
การให้บริการและบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ยังมีหน้าที่ใน
การบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย ในการประมาณการเงินสดที่จะต้องคงไว้ในบัญชีออมทรัพย์
เพ่ือส ารองจ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ดูแลระบบการรับช าระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย รวมไป
ถึงการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าวัน ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ควรจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 เพ่ือให้
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยู่ ตลอดจนการวางแผนทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 
 1.2.2 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ทางการเงินที่มีอยู่ ตลอดจนการวางแผนการทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.3.1 ได้ทราบถึงข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ที่มีถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
 1.3.2 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาพรวม และได้ข้อมูลสารสนเทศใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการ
วางแผนบริหารจัดการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็น
แหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงานในระบบ KKUFMIS แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งเงิน
งบประมาณ ม.ในก ากับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  เป็นการวิเคราะห์
การจ่ายเงิน 
 
1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

 “การวิเคราะห์”  หมายถึง เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วน
   ย่อยที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือท าความเข้าใจแต่ละ
   ส่วนให้แจ่มแจ้งรวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์
   ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อย
   นั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
   อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
   ใดอย่างแท้จริง 
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 ระบบ“KKUFMIS”  หมายถึง ระบบงบประมาณพัสดุการเงินกองทุนโดย 
 เกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ3 มิติและ
 ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKUFMIS: 

 KhonKaenUniversity Fiscal Management 

 Information System) ช่วยสนับสนุนหลักด้าน
 บริหารจัดการงบประมาณการเงินบัญชีและ
 พัสดุในลักษณะ 3 มิติ 
 “ปีงบประมาณ”  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมของปีหนึ่งถึง 
    วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี 
    พ.ศ.ถัดไปนับเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณ 
    และปบีัญชีนั้น 
 “เงินรายได้”  หมายถึง เงินรายได้ทุกประเภทขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ.2558 
 “รายจ่ายจริง”  หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
   ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “เจ้าหนี้มหาวิทยาลัย” หมายถึง เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินจาก  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 “เจ้าหนี้การค้า” หมายถึง เจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่หน่วยงานมี
   ต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อ 
   สินค้าและบริการ เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน 
   เจ้าหนี้อ่ืน รวมถึงเจ้าหนี้เงินประกันสังคมรอ 
   น าส่ง และภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  
 “บุคลากร”  หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ พนักงาน 
   มหาวิทยาลัยลูกจ้างประจ า ลูกจ้างของ 
   มหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  
   อาจารย์จากภายนอก ที่ปฏิบัติงานที่ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 “หน่วยงาน”  หมายถึง ส านัก คณะ ศูนย์  ส านักงานวิทยาเขต ซึ่งเป็น
   ส่วนงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 
   ขอนแก่น พ.ศ.2558รวมถึงหน่วยงานภายนอก   
    และหน่วยงานในก ากับ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ท าการศึกษาแนวคิด รวบรวมทฤษฎีและงานวิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 2.1 แนวคิดมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
 2.2 แนวคิดการบริหารเงินสด 
 2.3 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีน ามาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
  2.3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ
ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559 
 2.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 422/2558) เรื่อง การให้บริการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรงลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 621/2558 เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2558 ก าหนดการให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง 
  2.4 งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
2.1 แนวคิดมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
 PBB : Performance-based Budgeting  เป็นระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่า มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตาม
มาตรฐานการัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า  7 Hurdles ดังนี้ 
 1. การวางแผนงบประมาณ  (Budgeting Planning)  เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ของ 
หน่วยงานประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลักกลยุทธ์ โครงสร้างแผนงานตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) 
 2. การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  (Output Specification and Costing)  ใน 
ขั้นนี้เป็นการค านวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้ก าหนดมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อหน่วยงานผลผลิต
เท่าไรซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม 
      3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) เป็นการพัฒนาระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อเน้นความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  
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     4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management / Fund  
Control) หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชีเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นการ
ปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้างมีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายและบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
      5. การรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน (Financial and Performance Reporting) 
ในกระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน  และรายงานผล
ที่ชัดเจนและมีการรายงานทั้งการเงินและผลการด าเนินงาน 
      6. การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มี 
ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ 
      7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจ 
สอบภายในมีอิสระในการด าเนินงาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนการตรวจสอบเน้น
การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การพิจารณาเลือกกิจกรรมที่มีความส าคัญก่อนกลัง การ
ก าหนดระบบการปฏิบัติงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมดูแลและ
การตรวจสอบภายในที่ชัดเจน จะช่วยให้กิจกรรมต่างๆขององค์ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การน าเอาระบบการบริหารและจัดการงบประมาณที่
เหมาะสมเข้ามาใช้ในองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งแนวคิด
ในการบริหารจัดการงบประมาณได้เปลี่ยนจากระบบควบคุมการเบิกจ่ายที่เข้มงวดมาเป็นการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(PBB) ซึ่งเน้นพันธกิจและวัตถุประสงค์ มีการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ 
และตัวชี้วัดในการด าเนินงาน “7 Hurdles” จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (ฉันทนา รัตนพลแสน, 2563,  
ออนไลน์) 
 
2.2 แนวคิดการบริหารเงินสด 
 “เงินสด” (Cash) หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝาก
ประเภทที่ต้องจ่ายคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้ เงินสดในมือรวมถึง เงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยัง
มิได้น าฝาก เช็คเดินทางดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ หรือ หมายถึง สินทรัพย์ต่างๆ ที่กิจการ
สามารถน าไปใช้จ่ายที่กิจการสามารถน าไปใช้จ่ายได้ทันทีที่ต้องการ เช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ 
ตลอดจนสิ่งที่ใกล้เคียงกับ เงินสด เช่น เงินฝากเผื่อเรียก เป็นต้น 
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       การบริหารเงินสด (Cash Management) เป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพใน
การเก็บรวบรวมเงินสด การจ่ายเงินสดและการลงทุนในหลักทรัพย์ชั่วคราวของเงินสด ผู้จัดการทาง
การเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบระบบการบริหารเงินสดของกิจการ การจัดท างบประมาณเงินสดเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารเงินสด เพื่อใช้พยากรณ์ความต้องการเงินสดในอนาคตและการควบคุมการ
ด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณ นอกจากนี้งบประมาณเงินสดของกิจการต้องรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน จ านวนเงินสดคงเหลือในบัญชี รายการ
จ่ายเงินสด ยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือน จ านวนเงินสด คงเหลือในบัญชี รายการจ่ายเงินสด 
ยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือน เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลต่างๆนี้มีความจ าเป็นในการบริหาร
เงินสดของธุรกิจมาก ซึ่งระบบการรายงานข้อมูลที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารเงินสดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสด 
       เพ่ือให้กิจการมีสภาพคล่องและก าไร หมายถึงผู้จัดการการเงินต้องพยายามลดเงินสด
ส่วนเกินหรือเงินสดที่เหลือไว้โดยเปล่าประโยชน์ (Idle Cash) ให้มีน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากเงิน
สดที่มีอยู่ ให้มากที่สุด กล่าวคือ ผู้จัดการการเงินควรน าเงินสดส่วนเกินไปหาผลประโยชน์ให้มากที่สุด
ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสภาพคล่องทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 การบริหารเงินสดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  1. ก าหนดจ านวนเงินสดในมือที่เหมาะสม 
  2. การจัดเก็บเงินสด การจ่ายช าระเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ลงทุนเงินสดส่วนเกินเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
 1. การก าหนดจ านวนเงินสดในมือที่เหมาะสม 
 การก าหนดเงินสดในมือที่เหมาะสมนั้นจะต้องพิจารณาถึงต้นทุน และผลประโยชน์
ของการที่มีเงินสดไว้ในมือ ตามหลักการของความเสี่ยงและผลตอบแทน ผลประโยชน์ของการมีเงินสด
ในมือ ก็คือความสะดวกในการมีเงินไว้ใช้จ่าย ส่วนต้นทุนของการถือเงินสดก็คือ ดอกเบี้ยที่จะได้รับ
จากการที่น าเงินสดนั้นไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ย หรือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยน
มือง่าย 
 2. การจัดเก็บเงินสดและการจ่ายช าระเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กิจการควรจะหาวิธีลดระยะเวลาในขั้นตอนการการด าเนินการเกี่ยวกับการช าระเงิน 
การจัดเก็บเงิน การจัดส่งเอกสารจากผู้ส่งมายังผู้รับเงิน การจ่ายช าระเงิน เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย 2 
วิธีดังนี้ 
  1. การเร่งเงินสดรับ คือทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการ กิจการจะต้องเร่งการรับ
เงินให้เร็วที่สุด 



8 
 

  2. การชะลอเงินสดจ่าย คือเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ กิจการต้องช าระค่าสินค้าหรือ 
ค่าบริการนั้น โดยควรจะยืดเวลาการช าระให้นานที่สุด โดยที่กิจการไม่เสียชื่อเสียงในเรื่องของการ
ช าระค่าสินค้า 
 3. การน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุน 
        การน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนกิจการควรจะหาหนทางเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนบางประเภท ที่จะสามารถรักษาทั้งสภาพคล่อง ความเสี่ยงน้อย และมีผลตอบแทนที่ควรจะ
ได้รับ จะเห็นได้ว่า เงินสดเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ หากกิจการบริหารเงินสดไม่ดีไม่
มีประสิทธิภาพ กิจการจะมีปัญหา ดังนั้นเจ้าของกิจการจะต้องให้ความสนใจ ควบคุมดูแล เอาใจใส่ 
ในการบริหารเงินสดเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันไม่ให้กิจการได้รับความเสียหาย(สุกล สุรมาศ, 2563,  
ออนไลน์) 
 
2.3 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่น ามาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
 2.3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559 มีสาระส าคัญดังนี้ 
 หมวด 6 การเบิกเงิน และการจ่ายเงิน 
 ข้อ 28 ก่อนการอนุมัติเบิกเงินและจ่ายเงิน ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเอกสาร 
และหลักฐานการเบิก จ่ายเงินให้ถูกต้องตามรายการ จ านวนที่ได้รับอนุมัติ และระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 29 การเบิกเงินให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบอ านาจ  
เว้นแต่จะมีกฎหมายข้อบังคับ หรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 30 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกเงินในแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม 
ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
 ข้อ 31 การจ่ายเงินทุกรายการจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการ 
จ่ายเงินแล้วเท่านั้น 
 ข้อ 32 การจ่ายเงินทุกรายการ ให้จ่ายโยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเช็คในนามผู้มี 
สิทธิ์รับเงิน หรือในนามส่วนงานในกรณีที่เหมาะสมหรือมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินสด หรือต้องจ่าย
โดยวิธีอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานเจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 33 บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน  
การรับ-การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 34 ให้เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหาย 
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การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายควรเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 หมวด 8 การท าบัญชี รายงานการเงิน และการสอบบัญชี 

  ข้อ 41 การท าบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและให้ด าเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะต้อง
เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
ต้องเกบ็ไว้เป็นระยะเวลาสิบปี ส่วนหลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้
เก็บไว้ห้าปี เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการทางคดีให้เก็บไว้จนกว่าคดีนั้นจะ
เสร็จสิ้น 
 ข้อ 42 การจัดท ารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน โดย
ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดย
ให้จัดท ารายงานการเงิน ดังนี้ 
 (1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับ
จากวันสิ้นไตรมาส 
 (2) รายงานการเงินประจ าปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชีให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินประจ าปีส่งผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ รูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการออกเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 2.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรงลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับท่ี 621/2558 เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
23 มีนาคม 2558 ก าหนดการให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง ดังนี้ 
 ข้อ 6 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าเวร เงินประจ าต าแหน่ง ค่าควบคุมงาน ค่าตรวจสอบงานจ้างและเงินอ่ืนใดที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่
มีสิทธิ์ได้รับจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
 ข้อ 7 ให้กองคลังด าเนินการโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีเงินเดือนของบุคลากรที่เป็น
บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในกรณีที่บัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีธนาคารอ่ืน ให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติจ่ายเงินแจ้งบัญชีของผู้รับเงินที่เป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้กอง
คลังทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนในครั้งแรกที่มีการเบิกจ่ายส าหรับผู้รับเงินซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอาจใช้บัญชีธนาคารอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินแจ้งบัญชีของผู้รับเงิน 
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รวมทั้งข้อมูลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดให้กองคลังทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันในครั้งแรกที่
มีการเบิกจ่าย 
 ข้อ 8 ให้กองคลังด าเนินการโอนเงินค่าตอบแทนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ยกเว้น  
ค่าเวร ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองคลังด าเนินการโอนเงินเดือนละ 2 ครั้ง  
 ข้อ 9 ให้ผู้เบิกส่งเอกสารอนุมัติการจ่ายเงินถึงกองคลังโดยเร็วหากเอกสารอนุมัติการ
จ่ายเงินส่งถึงกองคลังภายในวันอังคาร ให้กองคลังด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินในวัน
พฤหัสบดีของสัปดาห์เดียวกัน หกวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการให้ด าเนินการในวันท าการถัดไป
ยกเว้น ค่าเวร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองคลังด าเนินการโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินใน
วันที่ 12 และวันที่ 25 ของเดือน หากในเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการให้ด าเนินการในวันท าการ
ถัดไปเงินจะโอนเข้าบัญชีของผู้รับในวันที่โอน หากบัญชีที่รับโอนเป็นบัญชีธนาคารอ่ืน เงินจะเข้าบัญชี
อีกประมาณ 2 วันหลังจากนั้น  
 ข้อ 10 มหาวิทยาลัยจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินทางอีเมลล์ และผู้รับเงิน 
สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ของกองคลังอีกทางหนึ่งด้วย 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 
6/25561 เม่ือวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ได้มีมติตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ขออนุมัติตัด
ข้อความบางส่วนของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดย
วิธีจ่ายตรง 
 ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 422/2558 เรื่อง การให้บริการจ่ายค่าตอบแทน
โดยวิธีการจ่ายตรง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
621/2558 เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2558 ก าหนดการให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง ดังนี้ 
 ข้อ 9 ให้ผู้เบิกส่งเอกสารอนุมัติการจ่ายเงินถึงกองคลังโดยเร็วหากเอกสารอนุมัติการ 
จ่ายเงินส่งถึงกองคลังภายในวันอังคาร ให้กองคลังด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินใน          
วันพฤหัสบดีของสัปดาห์เดียวกัน หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการให้ด าเนินการในวันท าการ
ถัดไป ยกเว้น ค่าเวร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองคลังด าเนินการโอนเข้าบัญชีผู้รับ
เงินในวันที่ 12 และวันที่ 25 ของเดือน  หากในเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการให้ด าเนินการในวันท า
การถัดไปเงินจะโอนเข้าบัญชีของผู้รับในวันที่โอนเงิน หากบัญชีที่รับโอนเป็นบัญชีธนาคารอ่ืน เงินจะ
เข้าบัญชีอีกประมาณ 2 วันหลังจากนั้นเนื่องจากการจ่ายเงินให้กับบุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใช้ระบบการโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถโอนจ่ายได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนั้น เพ่ือให้สามารถ
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จ่ายเงินให้กับบุคลากรได้ทุกวัน จึงเสนอขออนุมัติตัดข้อความ กรณีวันโอนจ่ายเงินเป็นวันหยุดราชการ
ให้ด าเนินการในวันท าการถัดไป เพ่ือให้สามารถโอนจ่ายเงินให้ได้ทุกวัน 
 
2.4 งานวิเคราะห์/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จุฑามาส  วีระศักดิ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุ) งบเงินอุดหนุน งานจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2552-3553 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 การใช้จ่ายเงินพบว่าในปีงบประมาณ 2552 ใช้ไปร้อยละ 96.89 ปีงบประมาณ 2553 ใช้ไป
ร้อยละ 90.66 ของเงินที่ได้รับมาทั้งหมดซึ่งมีเงินเหลือจ่ายภายในปีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายได้หลักร้อยละ 86.04 ส่วนรายได้
บริการวิชาการมีร้อยละ 6.39 รายได้ประเภทอ่ืน ร้อยละ 5.01 ส่วนรายได้จากการด าเนินงานน้อย
ที่สุดร้อยละ 2.56 
 ในการใช้จ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายของ
ส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
เรียนการสอน งบเงินอุดหนุน งานจัดการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเงินของภาควิชา 7 ภาควิชา 
และส่วนกลางบางส่วน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายในภาควิชานั้นๆ 
 จากการรวบรวมรายจ่ายทั้งหมด 2 ปีงบประมาณ เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายใดมากที่สุด พบว่า มี
การใช้จ่ายในประเภทค่าตอบแทนมากที่สุด ถึง 23,618,599.04 บาท และเรียงล าดับในประเภท 
ค่าตอบแทนเพ่ือหาค่าใช้จ่ายใดมากที่สุด พบว่า รายจ่ายในส่วนของเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลนสูง
ที่สุดจ านวน 10,260,925.00 บาท ท าการหาข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินสมนาคุณจากหน่วยงาน 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีการจ่ายเงินสมนาคุณลักษณะนี้ ส่วนการจ่ายเงินสมนาคุณให้กับคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า จ่ายต่ ากว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส่วนประเภทค่าใช้สอยมีรายจ่ายจ านวน 23,085,057.33 บาท พบว่ามีการจ่ายเงินส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนการจ่ายเงินประเภทค่าวัสดุ จ านวน 9,675,626.65 บาท 
พบว่า ซื้อวัสดุส านักงานมากที่สุด ประเภทค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ซึ่งจ่ายในส่วนของภาควิชาเป็น
เงิน 5,022,758.10 บาท ประเภทเงินอุดหนุนที่ใช้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจ านวน  
2,918,218 บาท ประเภทค่าสาธารณูปโภคได้แก่ ค่าโทรศัพท์และค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตจ่ายน้อย
ที่สุดจ านวน 520,731.40 บาท 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 

 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
  3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2562 มีข้ันตอนการด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 3.1.1  ก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 
 3.1.2  ศึกษาระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.3  การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ออกแบบการวิเคราะห์ 
 3.1.4  เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.5  จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ 
 3.1.6  เลือกเครื่องมือวิเคราะห์/วิธีการวิเคราะห์ 
 3.1.7  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด โดยใช้ค่าทางสถิติ ค่าร้อยละ 
 3.1.8  สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 3.1.9  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิเคราะห์ได้รวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 เก็บรวบรวมจากรายงานสรุปการโอนเงินในระบบ KKUFMIS ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุน
รายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: KhonKaen University Fiscal Management 
Information System) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ได้สร้างขึ้นมาในรูปแบบตาราง โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ผู้วิเคราะห์ใช้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ โดยค านวณหาสัดส่วนของ
ข้อมูลในแต่ละรายการเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย สูตรในการ
ค านวณ เป็นดังนี้ 

 สูตรการค านวณ  : ร้อยละ = [
𝑛

𝑁
]*100 

 
 เมื่อ  n  = จ านวนข้อมูลที่ต้องการน ามาหาค่าร้อยละ หรือ รายจ่ายจริง 
  N  = จ านวนข้อมูลทั้งหมด หรือ รายจ่ายจริง ของปีฐาน 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Excel ในการวิเคราะห์ค านวณค่าต่างๆ สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละและมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ 

  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

4.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ในภาพรวมทั้งหมด 

 4.2 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภท รายไตรมาส 

 4.3 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภท รายเดือน 
 
ผลการวิเคราะห์ 

4.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2562 ในภาพรวมทั้งหมด 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 3 กลุ่ม
ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า กลุ่มประเภทบุคลากร และกลุ่มประเภทหน่วยงาน 

ตารางที่ 1 แสดงรายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ใน
ภาพรวมทั้งหมด 

หน่วย : บาท 

ประเภทการจ่าย 
รายจ่ายจริง 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

เจ้าหนี้การค้า 9,050,337,603.19 62.47 6,916,120,998.18 55.54 

บุคลากร 4,748,448,059.57 32.77 4,824,467,265.53 38.75 

หน่วยงาน 689,353,273.31 4.76 711,560,477.02 5.71 

รวม 14,488,138,936.07 100.00 12,452,148,740.73 100.00 
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เจ้าหนี้การค้า 55.54 บุคลากร 38.75 

หน่วยงาน 5.71 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เจ้าหนี้การค้า 

บุคลากร 

หน่วยงาน 

 จากตารางที่ 1 พบว่ารายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 ในภาพรวม กลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 6,916,120,998.18 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.54 รองลงมาคือ กลุ่มประเภทบุคลากร จ านวน 4,824,467,265.53 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 38.75  และ กลุ่มประเภทหน่วยงานมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด  จ านวน 711,560,477.02 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.71 
 พบว่ารายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม  
กลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 9,050,337,603.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 
62.47 รองลงมาคือ กลุ่มประเภทบุคลากร จ านวน 4,748,448,059.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.77 
และ กุล่มประเภทหน่วยงานมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด  จ านวน 689,353,273.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิร้อยละรายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าร้อยละรายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2562 ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

เจ้าหนี้การค้า 62.47 

บุคลากร 32.77 

หน่วยงาน 4.76 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เจ้าหนี้การค้า 

บุคลากร 

หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเงินและค่าร้อยละของรายจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2562 ในภาพรวม 

หน่วย : บาท 

ประเภทการจ่าย 
รายจ่ายจริง 

2562 2561 รวม ร้อยละ 

เจ้าหนี้การค้า 9,050,337,603.19 6,916,120,998.18 15,966,458,601.37 59.27 

บุคลากร 4,748,448,059.57 4,824,467,265.53 9,572,915,325.10 35.53 

หน่วยงาน 689,353,273.31 711,560,477.02 1,400,913,750.33 5.20 

รวม 14,488,138,936.07 12,452,148,740.73 26,940,287,676.80 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่ารายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปีพบว่ากลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า มี
รายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 15,966,458,601.37บาท คิดเป็นร้อยละ 59.27รองลงมาคือ กลุ่ม
ประเภทบุคลากร จ านวน 9,572,915,325.10บาท คิดเป็นร้อยละ 35.53และ กลุ่มประเภทหน่วยงาน 
มีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด  จ านวน 1,400,913,750.33บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 
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1,400.91 
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 ส า ม า ร ถ แ ส ด ง เ ป็ น แ ผ น ภู มิ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข้ อ มู ล ก า ร จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ เ จ้ า ห นี้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ในภาพรวมทั้งหมด ตามแผนภูมิที่ 2 
ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ในภาพรวม 
 

 

  หน่วย : ล้านบาท 
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4.2 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภท รายไตรมาส 
 4.2.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน(ประเภทเจ้าหนี้การค้า)ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 
 การเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยจ าแนกรายไตรมาส ผลปรากฏในตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน(ประเภทเจ้าหนี้การค้า)ของมหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 

หน่วย : บาท 

ไตรมาส 
รายจ่ายจริง 

2562 2561 รวม ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 2,213,457,834.25 1,341,024,696.80 3,554,482,531.05 22.26 

ไตรมาสที่ 2 1,895,763,653.86 1,350,224,812.79 3,245,988,466.65 20.33 

ไตรมาสที่ 3 1,852,197,126.99 1,352,537,800.04 3,204,734,927.03 20.07 

ไตรมาสที่ 4 3,088,918,988.09 2,872,333,688.55 5,961,252,676.64 37.34 

รวม 9,050,337,603.19 6,916,120,998.18 15,966,458,601.37 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่ารายจ่ายจริง (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ าแนกรายไตรมาส ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 2 ปีพบว่า ไตรมาสที่4 มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 5,961,252,676.64บาท คิดเป็นร้อย
ละ 37.34 รองลงมาคือไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2 จ านวน 3,554,482,531.05 บาท และจ านวน 
3,245,988,466.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.26 และ 20.33 ตามล าดับ โดยมีไตรมาสที่3 มีรายจ่าย
จริงต่ าที่สุด จ านวน 3,204,734,927.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.07 
 โดยน าเสนอเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทเจ้าหนี้ การค้า) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส ตามแผนภูมิที่ 3 
ดังนี้ 
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รายจ่ายจริง (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) 

2562 

2561 

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.2 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 
 การเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยจ าแนกรายไตรมาส ผลปรากฏในตารางที่ 4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 

หน่วย : บาท 

ไตรมาส 
รายจ่ายจริง 

2562 2561 รวม ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 1,167,955,865.07 1,345,574,442.56 2,513,530,307.63 26.26 

ไตรมาสที่ 2 1,122,765,568.25 1,124,519,045.04 2,247,284,613.29 23.48 

ไตรมาสที่ 3 1,115,623,102.91 1,062,981,433.64 2,178,604,536.55 22.76 

ไตรมาสที่ 4 1,342,103,523.34 1,291,392,344.29 2,633,495,867.63 27.51 

รวม 4,748,448,059.57 4,824,467,265.53 9,572,915,325.10 100.00 

หน่วย : ล้านบาท 



20 
 

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 1
,1

67
.9

6 
 

 1
,1

22
.7

7 
 

 1
,1

15
.6

2 
 

 1
,3

42
.1

0 
 

 1
,3

45
.5

7 
 

 1
,1

24
.5

2 
 

 1
,0

62
.9

8 
 

 1
,2

91
.3

9 
 

รายจ่ายจริง (ประเภทบุคลากร) 
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 จากตารางที่ 4 พบว่ารายจ่ายจริง (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561และปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ าแนกรายไตรมาส ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 
ปี พบว่า ไตรมาสที่4 มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 2,633,495,867.63บาท คิดเป็นร้อยละ 27.51
รองลงมาคือ ไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2 จ านวน 2,513,530,307.63 บาท และจ านวน 
2,247,284,613.29บาท คิดเป็นร้อยละ 26.26 และ 23.48 ตามล าดับ โดยมีไตรมาสที่3 มีรายจ่าย
จริงต่ าที่สุด จ านวน 2,178,604,536.55บาท คิดเป็นร้อยละ 22.76 
 โดยน าเสนอเป็นเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทบุคลากร) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส ตามแผนภูมิที่ 4 
ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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 4.2.3 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส  
 การเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยจ าแนกรายไตรมาส ผลปรากฏในตารางที่ 5 ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 

 หน่วย : บาท 

ไตรมาส 
รายจ่ายจริง 

2562 2561 รวม ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 96,919,145.33 155,729,177.02 252,648,322.35 18.03 

ไตรมาสที่ 2 230,018,591.75 122,166,801.11 352,185,392.86 25.14 

ไตรมาสที่ 3 120,977,015.50 164,856,443.37 285,833,458.87 20.40 

ไตรมาสที่ 4 241,438,520.73 268,808,055.52 510,246,576.25 36.42 

รวม 689,353,273.31 711,560,477.02 1,400,913,750.33 100.00 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่ารายจ่ายจริง (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561และปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ าแนกรายไตรมาส ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 
ปี พบว่า ไตรมาสที่4 มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 510,246,576.25บาท คิดเป็นร้อยละ 36.42
รองลงมาคือไตรมาสที่2และไตรมาสที่3 จ านวน 352,185,392.86บาท และจ านวน 285,833,458.87 
บาท คิดเป็นร้อยละ25.14และ 20.40ตามล าดับ โดยมีไตรมาสที่1 มีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน 
252,648,322.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 
 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ เปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทหน่วยงาน) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส ตามแผนภูมิที่ 5 
ดังนี้ 
  



22 
 

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

 9
6.9

2 
 

 2
30

.02
  

 1
20

.98
  

 2
41

.44
  

 1
55

.7
3 

 

 1
22

.1
7 

  1
64

.8
6 

 

 2
68

.8
1 

 

รายจ่ายจริง (ประเภทหน่วยงาน) 

2562 

2561 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาส 
 

  

หน่วย : ล้านบาท 
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4.3 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภท รายเดือน  
 4.3.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน(ประเภทเจ้าหนี้การค้า)ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน  
 การเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยจ าแนกรายไตรมาส ผลปรากฏในตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบการจ่ายเงิน(ประเภทเจ้าหนี้การค้า) สูง (ต่ า) ของมหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 

หน่วย : บาท 

เดือน 
รายจ่ายจริง (เจ้าหนี้การค้า) 

2562 2561 ผลต่างสูง (ต่ า) ร้อยละ 

ตุลาคม 928,578,335.30 707,453,148.66 221,125,186.64 31.26 

พฤศจิกายน 535,391,165.02 297,354,375.39 238,036,789.63 80.05 

ธันวาคม 749,488,333.93 336,217,172.75 413,271,161.18 122.92 

มกราคม 581,212,336.49 377,754,212.44 203,458,124.05 53.86 

กุมภาพันธ์ 655,440,131.57 507,849,470.78 147,590,660.79 29.06 

มีนาคม 659,111,185.80 464,621,129.57 194,490,056.23 41.86 

เมษายน 535,592,329.38 370,227,681.04 165,364,648.34 44.67 

พฤษภาคม 714,397,082.05 381,477,550.77 332,919,531.28 87.27 

มิถุนายน 602,207,715.56 600,832,568.23 1,375,147.33 0.23 

กรกฎาคม 878,763,557.95 804,222,732.02 74,540,825.93 9.27 

สิงหาคม 700,255,664.68 962,640,619.14 -262,384,954.46 -27.26 

กันยายน 1,509,899,765.46 1,105,470,337.39 404,429,428.07 36.58 

รวม 9,050,337,603.19 6,916,120,998.18 2,134,216,605.01 
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 จากตารางที่ 6 พบว่ารายจ่ายจริง (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี โดยใช้
ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีฐาน จ าแนกรายเดือน  พบว่า เดือนธันวาคมมีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 
413,271,161.18บาท คิดเป็นร้อยละ 122.92รองลงมาคือ เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน จ านวน 
332,919,531.28บาท และจ านวน 238,036,789.63บาท คิดเป็นร้อยละ 87.27และร้อยละ 80.05
ตามล าดับ โดยมีเดือนสิงหาคม มีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน -262,384,954.46บาท คิดเป็นร้อยละ -
27.26 
 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) สูง (ต่ า) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน ตามแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย(ประเภทของเจ้าหนี้การค้า) สูง (ต่ า) ของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 
 
 

 

  ร้อยละ 
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 4.3.2 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) สูง (ต่ า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 

หน่วย : บาท 

เดือน 
รายจ่ายจริง (ประเภทบุคลากร) 

2562 2561 ผลต่างสูง (ต่ า) ร้อยละ 

ตุลาคม 428,863,646.26 579,207,739.28 -150,344,093.02 -25.96 

พฤศจิกายน 380,237,741.75 404,652,631.32 -24,414,889.57 -6.03 

ธันวาคม 358,854,477.06 361,714,071.96 -2,859,594.90 -0.79 

มกราคม 365,001,592.31 373,900,061.36 -8,898,469.05 -2.38 

กุมภาพันธ์ 379,924,090.65 373,084,576.80 6,839,513.85 1.83 

มีนาคม 377,839,885.29 377,534,406.88 305,478.41 0.08 

เมษายน 351,747,625.77 337,892,647.37 13,854,978.40 4.10 

พฤษภาคม 354,339,248.38 353,943,560.57 395,687.81 0.11 

มิถุนายน 409,536,228.76 371,145,225.70 38,391,003.06 10.34 

กรกฎาคม 426,318,376.83 369,868,779.46 56,449,597.37 15.26 

สิงหาคม 396,462,554.12 384,871,269.66 11,591,284.46 3.01 

กันยายน 519,322,592.39 536,652,295.17 -17,329,702.78 -3.23 

รวม 4,748,448,059.57 4,824,467,265.53 -76,019,205.96 
 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่ารายจ่ายจริง (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี  โดยใช้ 
ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีฐาน จ าแนกรายเดือน พบว่า เดือนกรกฎาคมมีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 
56,449,597.37บาท คิดเป็นร้อยละ 15.26รองลงมาคือ เดือนมิถุนายน และเมษายน จ านวน 
38,391,003.06 บาท และจ านวน 13,854,978.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 และ 4.10 ตามล าดับ 
โดยมีเดือนตุลาคมมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน -150,344,093.02 บาท คิดเป็นร้อยละ -25.96 
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ร้อยละ 

 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทบุคลากร) สูง (ต่ า) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน ตามแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) สูง (ต่ า) ของมหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
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 4.3.3 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน(ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบการจ่ายเงิน (ประเภทหน่วยงาน) สูง (ต่ า) ของมหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 

หน่วย : บาท 

เดือน 
รายจ่ายจริง (ประเภทหน่วยงาน) 

2562 2561 ผลต่าง สูง (ต่ า) ร้อยละ 

ตุลาคม 34,248,917.28 83,394,099.06 - 49,145,181.78 -58.93 

พฤศจิกายน 38,278,210.43 51,497,676.08 -13,219,465.65 -25.67 

ธันวาคม 24,392,017.62 20,837,401.88 3,554,615.74 17.06 

มกราคม 43,649,408.80 65,970,790.78 -22,321,381.98 -33.84 

กุมภาพันธ์ 40,499,505.70 31,542,545.55 8,956,960.15 28.40 

มีนาคม 145,869,677.25 24,653,464.78 121,216,212.47 491.68 

เมษายน 39,465,648.83 22,712,223.09 16,753,425.74 73.76 

พฤษภาคม 39,139,628.11 112,042,577.59 -72,902,949.48 -65.07 

มิถุนายน 42,371,738.56 30,101,642.69 12,270,095.87 40.76 

กรกฎาคม 34,441,821.46 43,633,736.85 -9,191,915.39 -21.07 

สิงหาคม 55,526,940.24 48,977,846.66 6,549,093.58 13.37 

กันยายน 151,469,759.03 176,196,472.01 -24,726,712.98 -14.03 

รวม 689,353,273.31 711,560,477.02 -22,207,203.71 
 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่ารายจ่ายจริง (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี  โดยใช้
ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีฐาน จ าแนกรายเดือน พบว่า เดือนมีนาคม มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 
121,216,212.47บาท คิดเป็นร้อยละ 491.68รองลงมาคือ เดือนเมษายน และมิถุนายน จ านวน 
16,753,425.74บาท และจ านวน 12,270,095.87บาท คิดเป็นร้อยละ 73.76 และ 40.76ตามล าดับ 
โดยมีเดือนพฤษภาคมมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน -72,902,949.48บาท คิดเป็นร้อยละ -65.07 
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ร้อยละ 

 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทหน่วยงาน) สูง (ต่ า) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน ตามแผนภูมิที่ 8 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย (ประเภทหน่วยงาน) สูง (ต่ า) ของมหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ร้อยละ 
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บทที่ 5 

สรุปการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจาก
ฐานข้อมูลรายงานสรุปการโอนเงินในระบบ KKUFMIS มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
ค านวณหาผลรวม ร้อยละ ผลต่าง สูง (ต่ า) น าเสนอข้อมูลแบบตาราง และแผนภูมิประกอบเพ่ือการ
วิเคราะห์  สรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการด้ านทรัพยากรทางการ เ งิ นที่ มี อยู่  ตลอดจนการวางแผนการทางการ เ งิ นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 สรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ในภาพรวม 
  5.1.1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ารายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ าแนกตามกลุ่มประเภทการจ่ายกลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า มี
รายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 6,916,120,998.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.54 รองลงมาคือ กลุ่ม
ประเภทบุคลากรภายในจ านวน 4,824,467,265.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.75  และ กลุ่มประเภท
หน่วยงานมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด  จ านวน 711,560,477.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 
  5.1.1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ารายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภทการจ่าย  กลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้ามี
รายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 9,050,337,603.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.47 รองลงมาคือ กลุ่ม
ประเภทบุคลากร จ านวน 4,748,448,059.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.77 และ กุล่มประเภท
หน่วยงานมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด  จ านวน 689,353,273.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 
  5.1.1.3 รายจ่ายรวมที่เกิดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี พบว่ากลุ่มประเภทเจ้าหนี้การค้า มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 
15,966,458,601.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.27 รองลงมาคือ กลุ่มประเภทบุคลากรภายในจ านวน 
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9,572,915,325.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.53และ กลุ่มประเภทหน่วยงานมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด  
จ านวน1,400,913,750.33บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 
 5.1.2. เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภท รายไตรมาส 
 5.1.2.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาสผลการวิเคราะห์รายจ่ายจริง 
(ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ าแนกรายไตรมาส ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปีพบว่า ไตรมาสที่4 มี
รายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 5,961,252,676.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.34 รองลงมาคือไตรมาสที่1 
และไตรมาสที่2 จ านวน 3,554,482,531.05 บาท และจ านวน 3,245,988,466.65 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.26 และ 20.33ตามล าดับ โดยไตรมาสที่3 มีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน 3,204,734,927.03 
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.07 
 5.1.2.2 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาสผลการวิเคราะห์รายจ่ายจริง 
(ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  จ าแนกรายไตรมาส ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี พบว่า ไตรมาสที่4 มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด 
จ านวน 2,633,495,867.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.51 รองลงมาคือ ไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2 
จ านวน 2,513,530,307.63 บาท และจ านวน 2,247,284,613.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.26 และ 
23.48 ตามล าดับ โดยไตรมาสที่3 มีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน 2,178,604,536.55บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.76 
  5.1.2.3 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายไตรมาสผลการวิเคราะห์รายจ่ายจริง 
(ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  จ าแนกรายไตรมาส ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี พบว่า ไตรมาสที่4  มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด 
จ านวน 510,246,576.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.42 รองลงมาคือ ไตรมาสที่2 และไตรมาสที่3 
จ านวน 352,185,392.86 บาท และจ านวน 285,833,458.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.14 และ 
20.40 ตามล าดับ โดยไตรมาสที่1 มีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน 252,648,322.35 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 18.03 
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 5.1.3. เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกตามกลุ่มประเภท รายเดือน 
  5.1.3.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือนผลการวิเคราะห์รายจ่ายจริง 
(ประเภทเจ้าหนี้การค้า) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี โดยใช้ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีฐาน จ าแนก
รายเดือน  พบว่า เดือนธันวาคมมีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 413,271,161.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 
122.92 รองลงมาคือ เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน จ านวน 332,919,531.28บาท และจ านวน 
238,036,789.63บาท คิดเป็นร้อยละ 87.27 และ 80.05 ตามล าดับ โดยเดือนสิงหาคม มีรายจ่ายจริง
ต่ าที่สุด จ านวน -262,384,954.46บาท คิดเป็นร้อยละ -27.26 
  5.1.3.2 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย- 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือนผลการวิเคราะห์รายจ่ายจริง 
(ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี โดยใช้ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีฐาน จ าแนกรายเดือน พบว่า 
เดือนกรกฎาคมมีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 56,449,597.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.26 รองลงมา
คือ เดือนมิถุนายน และเมษายน จ านวน 38,391,003.06 บาท และจ านวน 13,854,978.40บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.34 และ 4.10 ตามล าดับ โดยเดือนตุลาคมมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน -
150,344,093.02 บาท คิดเป็นร้อยละ -25.96 
  5.1.3.3 เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงิน (ประเภทหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัย- 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 จ าแนกรายเดือนผลการวิเคราะห์รายจ่ายจริง 
(ประเภทบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี  โดยใช้ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีฐาน จ าแนกรายเดือน 
พบว่า เดือนมีนาคม มีรายจ่ายจริงสูงที่สุด จ านวน 121,216,212.47บาท คิดเป็นร้อยละ 491.68 
รองลงมาคือ เดือนเมษายน และมิถุนายน จ านวน16,753,425.74 บาท และจ านวน 12,270,095.87 
บาท คิดเป็นร้อยละ 73.76และ 40.76ตามล าดับ โดยมีเดือนพฤษภาคมมีรายจ่ายจริงต่ าที่สุด จ านวน  
-72,902,949.48บาท คิดเป็นร้อยละ -65.07 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การวางแผนในการบริหารการเงินให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 5.2.1 ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงาน  
การบริหารเงินสดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องของการก าหนดจ านวนเงินสดในมือที่เหมาะสม มี
การจ่ายช าระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืดเวลาการช าระให้นานที่สุด โดยที่หน่วยงานไม่เสีย
ชื่อเสียงในเรื่องของการจ่ายช าระหนี้ เพ่ือการน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพ่ือให้มีผลตอบแทน 
 5.2.2 รายจ่ายรวมที่เกิดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เฉลี่ย 2 ปี พบว่า ไตรมาสที่ 4  
(เดอืนกรกฎาคม สิงหาคมและเดือนกันยายน) การจ่ายทุกกลุ่มประเภท ซึ่งได้แก่ กลุ่มประเภทเจ้าหนี้
การค้า กลุ่มประเภทบุคลากร และกลุ่มประเภทหน่วยงาน มีรายจ่ายจริงมากกว่าทุกไตรมาส 
เนื่องจาก เป็นไตรมาสสุดท้ายของการปิดงบประมาณ มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นไตรมาสที่ใช้
จ่ายเงินเยอะที่สุด ประกอบด้วย การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการรักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายใน
เดือนกันยายน  ในไตรมาสที่ 4 ต้องมีการวางแผน การประมาณการเงินสดที่จะต้องคงไว้ในบัญชีออม
ทรัพย์เพ่ือส ารองจ่ายให้เพียงพอ 
 5.2.3 จากผลการวิเคราะห์ การโอนประเภทกลุ่มหน่วยงานยังมีการโอนที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 
มีการจ่ายคืนเงินยืมหนุนเวียนของหน่วยงานที่หักล้างเงินยืมด้วยใบส าคัญคู่จ่าย มีจ านวนที่สูง หาก
ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนกระบวนการยืมเงินหมุนเวียนหน่วยงาน ควรจัดสรรงบประมาณแทนตัวเงินที่
เข้าบัญชีคณะ/หน่วยงาน เพ่ือการบริหารในด้านการลงทุน ลดการเสียโอกาสที่ต้องน าเงินไปลงทุน 
 5.2.4 รายจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น ควรมีการจัดท าโครงการรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา และ
หน่วยงานต่างๆ มีความตระหนักและให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการลดต้นทุนต่างๆ  
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น รู้จักวางแผนและใช้เงินตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
 จากการการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 มีข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปดังนี้ 
 5.3.1 ควรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ 
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 5.3.2 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าง- 
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างน้อย  3 ปี เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 
 5.3.3 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ าแนกตาม
หน่วยงาน 
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