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ค าน า 

 
การบริหารสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรที่จ าเป็นต้องมีกระแสเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงท าให้

ทราบถึงความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน รวมถึงการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงานหากไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอองค์กรจะไม่สามารถ
เติบโตและประสบความส าเร็จได้ ทั้งนี้ในการรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายเป็นการแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเงินสดของมหาวิทยาลัยว่ามีการได้มาและใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใด โดยมุ่งเน้น
ในส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด รายงานกระแสเงินสดจึง
เป็นแหล่งข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสดของมหาวิทยาลัย จึงเห็นได้
ว่ารายงานกระแสเงินสดจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง
เกี่ยวกับเงินสดว่ามีการใช้จ่ายอย่างไร  

ดังนั้น ผู้วิเคราะห์จึงได้จัดท า เรื่อง การวิเคราะห์กระแสเงินสด มหาวิทยาลัยแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2559 – 2562 เพ่ือให้สามารถเป็นข้อมูลทางการเงินส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจชอง
การบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้ง ผู้วิเคราะห์หวังว่าผลงานเชิงวิเคราะห์เล่มนี้
จะเป็นประโยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  

ในการบริหารสภาพคล่องถือเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรเงินสดถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมาก
ที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งจากจัดท าบัญชีเพ่ือการวัดฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่จะแสดงถึงความ
มั่นคงอย่างต่อเนื่องนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ือวิเคราะห์ถึง
สภาพคล่องขององค์กร โดยในการจัดท าการรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ – ค่าใช้จ่ายเสนอรายงานประจ ารอบ 6 เดือน และ
ประจ าปีงบประมาณ รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนเสนอรายงานประจ ารอบไตร
มาส และการรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย เสนอรายงานประจ าทุกเดือน 

รายงานกระแสเงินสดรับ – จ่ายเป็นการรายงานที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดว่า
มีการได้มาและใช้ไปแต่ละงวดมากน้อยเพียงใดรวมทั้งการเปรียบเทียบของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นใน
แต่งวดและยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆโดยแยกตามประเภทกิจกรรมด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ กระแสเงินสดที่ได้รับเข้ามา (Cash Inflow)  ประกอบด้วย กระแส
เงินสดรับจากการรักษาพยาบาล กระแสเงินสดรับค่าธรรมเนียมการศึกษา กระแสเงินสดรับจากการ
บริการวิชาการ วิจัย กระแสเงินสดรับอุดหนุนจากรัฐบาล และกระแสเงินสดที่จ่ายออกไป (Cash 
Outflow) ประกอบด้วย เงินสดจ่ายในกิจกรรมรักษาพยาบาล (กิจกรรมของโรงพยาลศรีนครินทร์ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตว์ และโรงพยาบาลทันตะกรรม ) กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้าง กระแสเงินสดจ่ายค่าตอบแทน กระแสเงินสดจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ กระแสเงินสดจ่ายงบลงทุน 
(ซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งนี้ ในการรายงานข้อมูลกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยของแก่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารสภาพคล่องและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด าเนินงานต่างๆใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินสดส าหรับผู้บริหาร นั้น และในอนาคตข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถน าไปพยากรณ์
เหตุการณ์ต่างๆทางการเงินได้รวมทั้งพัฒนารูปแบบการรายการทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยเป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดท างบกระแสเงินสดต่อไป ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์กระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี คือ ช่วง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 จากรายงานกระแสเงินรับ – จ่ายที่น าเสนอในการประชุม
สภาฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) 
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ข้อมูลช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเพ่ือดูรายการกระแสเงินสดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานอย่างมีสาระส าคัญพร้อมทั้งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส าหรับการไหลเวียนทั้ง
กระแสเงินสดที่รับเข้ามาและกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปรวมทั้งเงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่
เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common–size Analysis) เพ่ือ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลตัวเลขในการวิเคราะห์อาจยังไม่ละเอียดถึงรายการผิดปกติจึงใช้
การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยเปรียบเทียบข้อมูลในปีอ่ืนๆเป็น
ร้อยละกับปีฐานเพ่ือชี้ให้เห็นว่ารายการใดมีแนวโน้มสูงขึ้น รายการใดคงที่และรายการใดมีแนวโน้ม
ลดลง 

1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ - จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 - 2562 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้ใช้

รายงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพคล่องในการด าเนินงานรวมทั้งทราบถึงความเพียงพอของ

เงินสดว่ามีพอแก่ความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
1.3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารงานสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและใช้เป็นเครื่องมือในการ

วางแผนในอนาคตที่เก่ียวกับเงินสด 
1.3.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการรายงานทางทางการเงินส าหรับการจัดท างบกระแสเงินสดต่อไป 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
ในการศึกษาวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 ซึ่งข้อมูลจากรายงานกระแสเงินสดรับ - จ่ายที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่งบกระแสเงินสดเนื่องจากในการรายงานแสดง
เฉพาะกิจกรรมจากการด าเนินงานซึ่งยังไม่รวมกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
1.5.1 รายงานกระแสเงินสดรับ - จ่าย หมายถึง รายงานที่แสดงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสเงินสดที่ได้รับเข้ามาและกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายออกไปจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน
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มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเนื่องจากเป็นการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย 

1.5.2 เงินสด หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ 
1.5.3 กระแสเงินสดรับ หมายถึง เงินสดที่รับจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ทั้งท่ีเกิดจากกิจกรรมหลัก

ที่ท าให้เกิดรายได้ ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานปกติ 
1.5.3.1 เงินสดรับจากการรักษาพยาบาล หมายถึง เงินสดรับจากการให้บริการ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โรงพยาบาล
ทันตกรรมและโรงพยาบาลสัตว์ 

1.5.3.2 เงินสดรับค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง เ ง ิน สด รับ จ าก ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าบ ารุงการศึกษาและอ่ืนๆ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

1.5.3.3 เงินสดรับจากการบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง เงินสดรับจากการให้บริการ
วิชาการ เช่น การวิจัย การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวกับ
การให้บริการวิชาการ 

1.5.3.4 เงินสดรับจากการลงทุนและการบริหารทรัพย์สิน 
1) เงินสดรับการลงทุน หมายถึง เงินสดรับจากผลตอบแทนการน าเงินไปฝาก

ธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์และประจ า) โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยรับ การลงทุน
ในตราสารหนี้ (ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนเปิดตราสารหนี้) โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ
ดอกเบี้ยรับและหรือก าไรจากการขายเงินลงทุน และตราสารทุน (ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนส่วนบุคคล) โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลรับและหรือก าไรจากการขาย
เงินลงทุน 

2) เงินสดรับจากการบริหารทรัพย์สิน หมายถึง เงินสดรับจากการใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า       

1.5.3.5 เงินสดรับจากการอุดหนุนจากรัฐ หมายถึง เงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจาก
รัฐรวมทั้งการได้รับเงินจากงบกลาง 

1.5.3.6 เงินสดรับอื่นๆ หมายถึง นอกเหนือจากข้อ 1) – 5) เช่น เงินรับจากการจ าหน่าย
ผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทดรองราชการ รับเงินจากหน่วยงานอ่ืนสนับสนุนหรือ
บริจาค รับเงินจากเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน รับเงินประกันต่างๆ และรับเงินเข้า
กองทนุ  
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1.5.4 กระแสเงินสดจ่าย หมายถึง เงินสดที่จ่ายจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ประกอบด้วย รายจ่าย
ปีงบประมาณ รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณที่แล้วและเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี ซึ่งที่เกิดจากกิจกรรม
หลักท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่าย และที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ 

1.5.4.1 เงินสดจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินสดจ่ายที่ เกิดจากการด าเนินงาน
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาล (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โรงพยาบาลทันตกรรม 
และโรงพยาบาลสัตว์) ประกอบด้วย ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (ยกเว้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าเนื่องจากโอนเงินผ่าน
กรมบัญชีกลาง) 

1.5.4.2 เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง หมายถึง เงินสดจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทและลูกจ้างชั่วคราว 
ยกเว้นข้าราชการและลูกจ้างประจ าเนื่องจากโอนเงินผ่านกรมบัญชีกลาง 

1.5.4.3 เงินสดจ่ายค่าตอบแทน หมายถึง เงินสดจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เงิน
ประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการสอน เป็นต้น 

1.5.4.4 เงินสดจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
1) เงินสดจ่ายค่าใช้สอย หมายถึง เงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 

ค่าใช้จ่ายการสัมมนา ฝึกอบรม ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น 
2) เงินสดจ่ายค่าวัสดุ หมายถึง เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้ว

สิ้นเปลืองหมดไป เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น 
1.5.4.5 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หมายถึง เงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้างรวมถึงรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา 
1.5.4.6 เงินสดจ่ายอ่ืนๆ หมายถึง เงินสดจ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 1 ) – 5) อ่ืนๆ เช่น 

รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา) เบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ  เบิกจ่ายเงินรับฝาก
ที่ต้องจ่ายคืน เบิกจ่ายเงินประกันต่างๆ เป็นต้น) 

1.5.5 ปีงบประมาณ (Budget Year) หมายถึง รอบระยะเวลาเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึง
วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 

1.5.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่าง
รายการของรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย 

1.5.7 การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis) หมายถึง การเปรียบเทียบรายงาน
กระแสเงินรับ – จ่าย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพ่ือดูการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร โดยแสดงผลต่างในรูปของ
จ านวนเงินและร้อยละที่เพ่ิมข้ึนหรือลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปีที่แล้ว) 
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1.5.8 การวิเคราะห์แนวดิ่ง (Common – size Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์รายงาน
กระแสเงินสดรับ – จ่ายโดยการเปรียบเทียบร้อยละของยอดรายรับรวมแต่ละรายการซึ่งในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ใช้หลายปี คือ จ านวน 4 ปี 

1.5.9 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) หมายถึง การเปรียบเทียบข้อมูลในรายงาน
มากกว่า 3 ปี โดยสามารถแสดงการวิเคราะห์ในรูปของจ านวนเงินและร้อยละแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงจากปีฐาน 

1.6 การจัดประเภทกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานกระแสเงินสดรับ - จ่ายแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเงินสดของมหาวิทยาลัยว่ามีการ
ได้มาและใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใด โดยมุ่งเน้นในส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด 
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมีการจัดประเภท ดังภาพที่ 1  
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กระแสเงินสดรับ กิจกรรม กระแสเงินสดจ่าย

รัก าพยาบาล 

ค่า รรมเนียม
การศ ก า

การบริการวิชาการ
และวิจัย

การลงทุนและบริหาร
ทรัพย์สิน

อุดหนุนจากรั 

อ่ืน  

กิจกรรมด าเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

รัก าพยาบาล 

เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าใช้สอย วัสดุ

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (ซ้ือ
ครุ ัณ ์ และก่อสร้าง)

อ่ืน  

หมายเหตุ : กระแสเงินสดรับอื่นๆ ประกอบด้วย เงินรับจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทดรอง
ราชการ รับเงินจากหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือบริจาค รับเงินจากเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน รับเงินประกันต่างๆ 
และรบัเงินเข้ากองทุน

              กระแสเงินสดจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา) เบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ เบิกจ่ายเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน และเบิกจ่ายเงินประกันต่างๆ  

ภาพที่ 1  การจัดประเภทกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 2   
ทฤษฎีและงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.1 ผู้วิเคราะห์ท าได้ท าการทบทวนทฤษฎี มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องและแนวคิดเกี่ยวกับ
งบกระแสเงินสด โดยการน าเนื้อหาสาระจากเอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ กระแสเงิน
สดจากการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562 ดังต่อไปนี้ 

2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวการวิเคราะห์งบการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,2556) 

การวิเคราะห์งบการเงินกิจการต้องมีงบการเงินอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปเพ่ือที่จะได้เปรียบ
เทียบและดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีการจัดวางข้อมูลรายงานงบการเงินของปีต่างๆให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกันเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

1. การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) 
2. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 
3. การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) 
4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ใช้การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) และการ

วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระแสเงินสดรับและกระแสเงิน
สดจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1.1 การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) 
เป็นการแปลงค่าตัวเลขของรายการที่ส าคัญต่างๆในรายงานทางการเงินให้อยู่ใน

รูปร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบโครงสร้างที่ต้องท าเพราะการดูข้อมูลเป็นจ านวนเงินเปรียบเทียบยากกว่า
ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนเทียบโครงสร้างของรายกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
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2.1.1.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)  
เป็นการวิเคราะห์แนวนอน วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เห็นอัตราการเพ่ิมขึ้น การ

ลดลงของรายการที่ส าคัญ วิธีการค านวณจากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีหรือการใช้ปี
หนึ่งเป็นปีฐานแล้วดูว่าในปีอ่ืนๆเพื่อดกูารเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่องกระแสเงินสด 
2.2.1.1 วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

เพ่ือให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ
ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาจ าแนกกระแสเงินสดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ลงทุน และ 
จัดหาเงิน เพ่ือให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดมาใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ  

2.2.1.2 ค านิยาม ค าศัพท ์
1) เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม เช่น เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ 
2) รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash equivalents) หมายถึง เงินลงทุนที่มีสภาพ

คล่องสูง โดยมีวันครบก าหนดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา เช่น เงินฝาก
ประจ าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน  

3) กระแสเงินสด (Cash flows) หมายถึง การเข้าและออกของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

4) กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจกรรมหลักที่
ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอ่ืนที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน  

5) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้มาและการจ าหน่าย
สินทรัพย์ระยะยาวและ เงินลงทุนอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด  

6) กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใน ขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมเงินของกิจการ 

2.2.1.3 การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการและจาก

กิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ด าเนินงานของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานของกิจการ การ
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ช าระคืนเงินกู้ยืม การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการลงทุนใหม่โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการจัดหาเงินจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก ทั้งนี้ กิจการสามารถเลือกแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานได้ 2 วิธี  

1) วิธีทางตรง (Direct Method) เป็นวิธีที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตาม
ลักษณะของ รายการหลักท่ีส าคัญในการค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เช่น เงินสดรับ
จากลูกค้า เงินสดจ่ายให้แก่เจ้าหนี้การค้า เงินสดรับจากเงินปันผล เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย เงินสด  จ่าย
ค่าภาษีเงินได้ เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการแสดงกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานด้วยวิธีทางตรง เนื่องจากเป็นวิธีที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประมาณการ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานได้ในอนาคตชัดเจนกว่าวิธีทางอ้อม 
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังสามารถน า ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับงบประมาณเงินสดของกิจการเพ่ือช่วย
ในการปรับปรุงการบริหารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย 

2)  วิธีทางอ้อม (Indirect Method) เป็นวิธีที่แสดงเริ่มต้นด้วยก าไรขาดทุนตาม
เกณฑ์คงค้างปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ า 
หน่าย หนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งผลก าไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม ลงทุน
หรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น ผลก าไรจากการขายที่ดิน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ ตัดจ าหน่าย
ในระหว่างงวด ตลอดจนปรับปรุงด้วยรายการค้างรับ ค้างจ่าย รับล่วงหน้า และจ่ายล่วงหน้าของเงิน
สดรับและเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในอดีตหรือในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือและเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการด าเนินงานในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน ทัง้นี้ รูปแบบของการน าเสนองบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางอ้อมจะแตกต่างจากการน าเสนองบ
กระแสเงินสดด้วยวิธีทางตรงเฉพาะกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเท่านั้นซึ่งในทางปฏิบัติ
กิจการมักจัดท างบกระแสเงินสดโดยวิธีทางอ้อมมากกว่าวิธีทางตรงเนื่องจากเป็นวิธีที่จัดท าได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วกว่า นอกจากนี้ งบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางอ้อมยังช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถทราบ
ถึงสาเหตุของความแตกต่างระหว่างก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้างกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

3) การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นกระแสเงินสดที่ เกิดจาก
กิจกรรมเกี่ยวกับการได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอ่ืนของกิจการซ่ึงไม่
รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่กิจการ
จ่ายไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต ทั้งนี้ เฉพาะ
รายจ่ายที่ส่งผล ให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็น
กิจกรรมลงทุน 

4) การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นกระแสเงินสดที่เกิดจาก
กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการ
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กู้ยืมของกิจการ ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการคาดคะเน
สิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินทุนแก่กิจการ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด 

อารีย์ ทิศาวิภาต (2555) งบกระแสเงินสดเป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสเงินที่ได้รับเข้ามา (Cash Inflow) และจ่ายออกไป (Cash OutFlow) อันสืบเนื่องมาจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจ าแนกกิจกรรมต่างๆ ภายในกิจการออกเป็น 
3 ลักษณะด้วยกัน คือ  

1. กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) เป็นกิจกรรมหลักของกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้
และค่าใช้จ่าย โดยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 

2. กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่
จะได้รับหรือต้องจ่ายไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนอ่ืน เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุน
ระยะยาว นอกจากนี้ยังอาจจะรวมถึงดอกเบี้ยรับและเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ  

3. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงิน
สดที่ได้รับหรือต้องจ่ายไปในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หรือส่วนของเจ้าของ 

สุรกิจ ค าวงศ์ปืน (2559) งบกระแสเงินสดแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ส าหรับงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยงบกระแสเงินสดนั้นเกิดจากการ
ผสมผสานกันระหว่างงบกระแสเงินทุนกับการตัดสินใจทางการเงิน ท าให้งบกระแสเงินสดจัดจ าแนก
กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างงวดออกตามการตัดสินใจทางการเงินได้เป็น 3 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2559) งบกระแสเงิน
สดแสดงถึงผลกระทบของกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ต่อเงินสดของ
กิจการในระหว่างรอบปีบัญชี โดยเงินสดในความหมายของงบกระแสเงินสดหมายความรวมถึงเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด วัตถุประสงค์หลักของงบกระแสเงินสด คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินของกิจการ ฝ่ายบริหารของกิจการใช้งบการเงิน
ดังกล่าวในการประเมินสภาพคล่อง พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล และวางแผนเกี่ยวกับ
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน นักลงทุนและเจ้าหนี้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมิน
ความสามารถในการก่อให้เกิดเงินสดของกิจการ 
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ 

 
 

การวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 โดยใช้ข้อมูลทางการเงินในรายงาน
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) การวิเคราะห์ตาม
แนวนอนตามแนวนอน (Horizontal Analysis) การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size 
Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากการรวบรวมจาก
รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งไม่รวมหน่วยงานในก ากับโดยน าเสนอใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนโดยรายงานดังกล่าวยังไม่ใช่งบกระแสเงินสด
เนื่องจากในรายงานไม่รวมกิจกรรมลงทุนประเภทเงินลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลที่น ามาจัดท ารายงานกระแส
เงินสดรับ - จ่ายจากระบบโปรแกรม KKUFMIS 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
จากการจัดท ารายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ส่วนงานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย แยกส่วนงานต่างๆกับ คณะ
แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลซึ่งในแต่ละกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังตารางที่ 1 - 4 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อส่วนงานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 

 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบโปรแกรม KKUFMIS (2563) 

ล ำดับ

ท่ี
รหัสส่วนงำน รำยช่ือ

1 01 ส ำนักงำนอธิกำรบดี

2 02 คณะวิทยำศำสตร์

3 03 คณะเกษตรศำสตร์

4 04 คณะวิศวกรรมศำสตร์

5 05 คณะศึกษำศำสตร์

6 052 โรงเรียนสำธิตมอดินแดง

7 052 โรงเรียนสำธิตศึกษำศำสตร์

8 06 คณะพยำบำลศำสตร์

9 07 คณะแพทยศำสตร์

10 071 โรงพยำบำลศรีนครินทร์

11 08 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

12 09 คณะเทคนิคกำรแพทย์

13 10 บัณฑิตวิทยำลัย

14 11 คณะสำธำรณสุขศำสตร์

15 12 ส ำนักหอสมุด

16 13 คณะทันตแพทยศำสตร์

17 15 คณะเภสัชศำสตร์

18 16 คณะเทคโนโลยี

19 17 ส ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

20 18 คณะสัตวแพทยศำสตร์

21 19 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

22 20 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

23 21 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ

24 22 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

25 23 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

26 24 คณะศิลปกรรมศำสตร์

27 26 วิทยำเขตหนองคำย

28 27 คณะเศรษฐศำสตร์
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ตารางท่ี 2 รายชื่อประเภทกลุ่มส่วนงานต่างๆ 

 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบโปรแกรม KKUFMIS (2563) 
 

ล ำดับ

ท่ี
รหัสส่วนงำน รำยช่ือ

1 01 ส ำนักงำนอธิกำรบดี

2 02 คณะวิทยำศำสตร์

3 03 คณะเกษตรศำสตร์

4 04 คณะวิศวกรรมศำสตร์

5 05 คณะศึกษำศำสตร์

6 052 โรงเรียนสำธิตมอดินแดง

7 052 โรงเรียนสำธิตศึกษำศำสตร์

8 06 คณะพยำบำลศำสตร์

9 08 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

10 09 คณะเทคนิคกำรแพทย์

11 10 บัณฑิตวิทยำลัย

12 11 คณะสำธำรณสุขศำสตร์

13 12 ส ำนักหอสมุด

14 13 คณะทันตแพทยศำสตร์

15 15 คณะเภสัชศำสตร์

16 16 คณะเทคโนโลยี

17 17 ส ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

18 18 คณะสัตวแพทยศำสตร์

19 19 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

20 20 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

21 22 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

22 23 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

23 24 คณะศิลปกรรมศำสตร์

24 26 วิทยำเขตหนองคำย

25 27 คณะเศรษฐศำสตร์
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ตารางท่ี 3  รายชื่อประเภทกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ 

 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบโปรแกรม KKUFMIS (2563) 

ตารางท่ี 4  รายชื่อประเภทกลุ่มโรงพยาบาล 

 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบโปรแกรม KKUFMIS (2563) 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ได้สร้างขึ้นมา
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกระแสเงินสดรับและกระแสเงิน
สดจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ทั้งนี้ข้อมูลในการวิเคราะห์จากระบบโปรแกรม 
KKUFMIS  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal Analysis) การ
วิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend 
Analysis) เพ่ือท าการวิเคราะห์ทิศทางการหมุนเวียนกระแสเงินพร้อมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 

3.4.1 การวิเคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal Analysis) วิเคราะห์เปรียบเทียบเทียบผลต่าง
ของข้อมูลในรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย 2 ปีงบประมาณ เพ่ือดูว่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไรเมื่อ
เทียบกับปีฐาน 

ล ำดับ

ท่ี
รหัสส่วนงำน รำยช่ือ

1 07 คณะแพทยศำสตร์

2 071 โรงพยำบำลศรีนครินทร์

3 21 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ

ล ำดับ

ท่ี
รหัสส่วนงำน รำยช่ือ

1 071 โรงพยำบำลศรีนครินทร์

2 21 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ

3 181 โรงพยำบำลสัตว์

4 131 โรงพยำบำลทันตกรรม



15 

 

สูตรที่ใช้ในการค านวณ 

อัตราร้อยละ =
ผลต่างจ านวนเงินของปีที่ต้องการวิเคราะห์ (รายการปีที่ 𝑛) × 100

จ านวนเงินของปี าน (รายปี าน)
 

3.4.2 การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) การวิเคราะห์ร้อยละของ
ยอดรวมรายรับซึ่งเป็นฐานร่วมแสดงให้เห็นในส่วนประกอบย่อยในรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย  

สูตรที่ใช้ในการค านวณ 

ร้อยละของรายการในรายงานกระแสเงินสดรับ − จ่าย 

=
จ านวนเงินของปีที่ต้องการวิเคราะห์ × 100

จ านวนเงินรวมกระแสเงินสดรับ
 

3.4.3 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบช่วงเวลาหนึ่งถึง
ช่วงเวลาหนึ่งของรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 
2562 โดยใช้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐานเพื่อแสดงถึงแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในลักษณะต่างๆ 

สูตรที่ใช้ในการค านวณ 

อัตราร้อยละ =
จ านวนเงินของปีที่ต้องการวิเคราะห์ (รายการปีที่ 𝑛) × 100

จ านวนเงินของปี าน (รายปี าน)
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ 

 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องมือการวิ เคราะห์ เปรียบ เทียบ  (Comparative Analysis) 
การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend 
Analysis) โดยใช้ข้อมูลจากร าย ง านกระแส เงินสดรับและกระแส เ งินสดจ่ายเพ่ือวิเคราะห์ทิศ
ทางการหมุนเวียนกระแสเงิน 

4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กระแสเงินสดแต่ละปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 

1. วิเคราะห์การเคลื่อนไหวกระแสเงินช่วงเวลาประจ าเดือนแต่ละปีงบประมาณ (ปี 2560 
ปี2561 และปี 2562) 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินสดช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วโดยแยกคณะ
แพทยศาสตร์กับส่วนงานอื่นๆ 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินรับตามวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis) 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบเงินสดจ่ายตามวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis)  

4.2 การวิ เ คราะห์ ย่ อส่ วนตามแนวดิ่ ง  (Common – size Analysis) กระแส เ งิ นสด 
ปีงบประมาณ 2559 – 2562 

4.3 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Treand Analysis) กระแสเงินสดปีงบประมาณ 2559 – 2562 
โดยใช้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐาน 

4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กระแสเงินสดแต่ละปีงบประมาณ (ปี 
2560 ปี2561 และปี 2562) 

วิเคราะห์รายการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับเงิน
สดในแต่ละช่วงเดือนและแต่ละปีงบประมาณ วิเคราะห์เปรียบเทียบแยกคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็น
หน่วยงานขนาดใหญ่และมีรายรับหลัก คือ ค่ารักษาพยาบาลกับส่วนงานต่างๆซึ่งมีรายรับหลัก คือ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือแสดงผลการบริหารกระแสเงินสดและเงินสดคงเหลือ อีกทั้ง ได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วของประเภทชองกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตาม
ตามแนวนอน (Horizontal Analysis) เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุการเพ่ิมขึ้นหรือการลดลงของจ านวนเงิน
และร้อยละผลต่างจากปีฐาน 
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4.1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กระแสเงินสดปีงบประมาณ 2560 
4.1.1.1 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวกระแสเงินปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือน ต.ค.

2559 - ก.ย.2560 ดังตารางที่ 5 และภาพท่ี 2  

ตารางท่ี 5  กระแสเงินสดรับ – จ่ายประจ าเดือนและสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

(หน่วย :ล้านบาท) 

  

 

ประจ ำเดือน รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ต.ค.-59 3,399               821                  2,578               
พ.ย.-59 947                  801                  2,724               
ธ.ค.-59 808                  988                  2,544               
ม.ค.-60 1,187               979                  2,751               
ก.พ.-60 721                  1,133               2,339               
มี.ค.-60 2,461               1,193               3,607               
เม.ย.-60 620                  884                  3,343               
พ.ค.-60 684                  1,124               2,903               
มิ.ย.-60 1,109               1,345               2,666               
ก.ค.-60 1,036               1,158               2,544               
ส.ค.-60 845                  1,271               2,118               
ก.ย.-60 734                  1,603               1,249               
รวม 14,549             13,300             1,249               
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ภาพที่ 2  กระแสเงินสดรับ–จ่ าย
ปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงินสะสม  
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จากตารางที่ 5 และภาพที่ 2 ในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-ก.ย.2560) มี
เงินสดรับ จ านวนเงิน 14,549 ล้านบาทและมีเงินสดจ่าย จ านวนเงิน 13,300 ล้านบาท สรุปมีเงิน
เหลือสะสมสุทธิ จ านวนเงิน 1,249 ล้านบาท 

 
ภาพที่ 3  กระแสเงินสดรับ–จ่ายปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือน ต.ค.2559 - ก.ย.2560 

จากภาพที่ 3 แสดงรายการเคลื่อนไหวกระแสเงินสดรับ – จ่ายปีงบประมาณ 
2560 ประจ าเดือน ต.ค.2559 - ก.ย.2560 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ กระแส
เงินสดรับอุดหนุนจากรัฐบาล งวดแรกได้รับในเดือน ต.ค.2559 งวดที่ 2 ได้รับในเดือน มี.ค.2560 และ
ในเดือน มิ.ย.2560 รับเงินอุดหนุนจากรัฐ จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบบุคลากรเป็น
งบอุดหนุนบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ (รอบก.พ. – เม.ย.2559 และ 
ก.ค.2559) กระแสเงินสดจากการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560 รับเงินโดยเฉลี่ย เป็นจ านวน
เงิน 459 ล้านบาทต่อเดือน กระแสเงินสดรับค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับในเดือน ม.ค.2560 
ภาคปลายปีการศึกษา 2559 และรายงานตัวนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และรับเงินในเดือน 
ก.ค.2560 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างในปีงบประมาณ 2560 
เมื่อเปรียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว คือ ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ
โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสภาพ (จากการปรับฐาน
เงินเดือนร้อยละ 40 และการเลื่อนขั้นเงินเดือน) 

-
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รับ 3,399 947 808 1,187 721 2,461 620 684 1,109 1,036 845 734

จ่าย 821 801 988 979 1,133 1,193 884 1,124 1,345 1,158 1,271 1,603

สะสม
สุทธิ

2,578 2,724 2,544 2,751 2,339 3,607 3,343 2,903 2,666 2,544 2,118 1,249
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สะสมสุทธิ
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4.1.1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินสดแยกคณะแพทยศาสตร์กับส่วนงานอ่ืนๆ
ปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2559 

กระแสเงินสดรับ – จ่ายประจ าเดือน และสะสม แยกคณะแพทยศาสตร์ (รวม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์) กับส่วนงานอ่ืนๆ เปรียบเทียบจ านวนเงิน ปีงบประมาณ 
2560 (ต.ค.2559-ก.ย.2560) กับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558-ก.ย.2559) ดังตารางที่ 6 และตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบจ านวนเงินโดยแยกคณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ) กับส่วนงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2559 

 
หมายเหตุ : 1.  เงินสดรับ   คือ   เงินสดที่รับจริงในปีงบประมาณ 2560   

     เงินสดจ่าย คือ  เงินสดที่จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2560 ซ ่งประกอบด้วย รายจ่ายปีงบประมาณ 
2560 รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559 และเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี  

 2. เงินสดรับ และเงินสดจ่าย ส่วนของเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าไม่รวมในรายงาน 
เนื่องจากเป็นการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย                                                                                                                     

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบ ร้อยละ โดยแยกคณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ) กับส่วนงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2559 

 

จากตารางที่  6  และตารางที่  7 ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.
2560) คณะแพทยศาสตร์มีเงินสดรับ จ านวนเงิน 7,639 ล้านบาท เงินสดจ่าย จ านวนเงิน 6,691 ล้าน
บาท มีเงินคงเหลือ จ านวนเงิน 948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายรับ และส่วนงานต่างๆมีเงิน
สดรับ จ านวนเงิน 6,910 ล้านบาท เงินสดจ่าย จ านวนเงิน 6,609 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือ จ านวน
เงิน 301 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายรับ) ซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐได้จัดสรร
ตามส่วนงานส าหรับค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามปกติ ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้างจัดสรรตามที่เบิกจ่าย
จริง 

รับ จ่ำย สะสมสุทธิ รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ส่วนงานต่างๆ 6,910            6,609            301              6,152     5,966   185       

คณะแพทยศาสตร์ (รวมรพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ ) 7,639            6,691            948              6,544     6,464   80         
 รวม 14,549          13,300          1,249            12,696   12,430 265       

หน่วยงำน
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2559

รับ จ่ำย สะสมสุทธิ รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ส่วนงานต่างๆ 100        96         4           100        97         3           

คณะแพทยศาสตร์ (รวมรพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ ) 100        88         12         100        99         1           
 รวม 100        91         9           100        98         2           

หน่วยงำน
ร้อยละของรำยรับ

ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2559
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4.1.1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินรับปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2559 
ตามวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis) ดังตารางที ่8 และรูปภาพที่ 4 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) 
กับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 - ก.ย.2559) 

 
หมายเหตุ : เงินสดรับอื่นๆ ประกอบด้วย เงินรับจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทด
รองราชการ รับเงินจากหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือบริจาค รับเงินจากเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน 
รับเงินประกันต่างๆ และรับเงินเข้ากองทุน 

 
ภาพที่ 4  เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-ก.ย.2560) 
กับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 - ก.ย.2559) 

 ต.ค.59 -
ก.ย. 60

 ต.ค.58 -
ก.ย. 59

ผลต่ำง

1 รักษาพยาบาล 5,512       4,938       574         12           
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,315       1,217       98           8            
3 การบริการวิชาการและวิจัย 900         624         276         44           
4 การลงทุนและบริหารทรัพย์สิน 517         429         88           20           
5 อุดหนุนจากรัฐ 4,990       4,107       883         21           
6 อ่ืน ๆ 1,315       1,381       (65) (5)

14,549     12,696     1,853      15           

ร้อยละ
ล ำดับ

ท่ี
รำยกำร

รวม

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

5,512 

1,315 
900 

517 

4,990 

1,315 

 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
 6,000
 7,000

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000
จ
 ำ
น
ว
น
เง
นิ
 (
ล
ำ้
น
บ
ำ
ท

)

จ
 ำ
น
ว
น
เง
นิ
 (
ล
ำ้
น
บ
ำ
ท

)

ต.ค.59 -ก.ย. 60
ต.ค.58 -ก.ย. 59



21 

 

จากตารางที่ 8 และภาพที่ 4 กระแสเงินสดรับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่แล้วเพ่ิมขึ้น 574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบในการเร่ง
เบิกจ่ายหนี้คงค้างในปี 2559 และหนี้ ในปีปัจจุบันได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ได้รับเงินค่า 
รักษาพยาบาลจาก กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักประกันสังคมรวดเร็วขึ้น  
กระแสเงินสดรับค่าบริการวิชาการและวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพ่ิมขึ้น 273 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เพ่ิมขึ้นจากการรับทุนในประเทศกระแสเงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
แล้วเพ่ิมข้ึน 883 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณ
เงินแผ่นดินงบอุดหนุนบุคคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่งจากเดิมรายการดังกล่าวได้เบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง 

4.1.1.4 วิ เคราะห์ เปรียบเทียบเงินสดจ่ ายตามแนวนอน  (Horizontal Analysis) 
ปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2559 ดังตารางที ่9 และภาพที่ 5 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.
2560) กับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 - ก.ย.2559) 

 
หมายเหตุ : เงินสดรับอื่นๆ ประกอบด้วย เงินรับจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทด
รองราชการ รับเงินจากหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือบริจาค รับเงินจากเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน 
รับเงินประกันต่างๆ และรับเงินเข้ากองทุน 

ต.ค.59 -
ก.ย.60

ต.ค.58 -
ก.ย.59

ผลต่ำง

1 รักษาพยาบาล 4,538       4,519       19           -          
2 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,532       1,844       689         37           
3 ค่าตอบแทน 617         553         64           12           
4 ค่าใช้สอย วัสดุ 2,592       2,502       91           4            
5 ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 1,446       1,513       (68) (4)
6 อ่ืน ๆ 1,575       1,500       75           5            

13,300     12,430     870         7            

ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

รวม

ร้อยละ



22 

 

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) 
กับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 - ก.ย.2559) 

จากตารางที่  9 กับภาพที่  5 กระแสเงินสดจ่ายจากการรักษาพยาบาล 
(โรงพยาบาล) มีจ านวนเงิน 4,538 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุใช้สอย จ านวนเงิน 2,578 ล้านบาท 
ค่าตอบแทน จ านวนเงิน 517 ล้านบาท ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 105 ล้านบาท และ
เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร จ านวนเงิน 1,333 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวนเงิน 4 ล้านบาท กระแส
เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเพ่ิมขึ้น จ านวนเงิน 689 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากการจ่ายเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
การเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลใหม่การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 40 (เฉพาะรอบบรรจุตั้งแต่วันที่ 18 
ก.ค.2558 และ 1 ม.ค.2559) พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ) 
การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 4 (ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2557 ถึง ก.ย.2559) ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เดิม)และพนักงานเงินรายได้ กระแสเงินสดจ่ายค่าใช้สอยและวัสดุ มีจ านวนเงิน 2,592 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ จ านวนเงิน 656 ล้านบาท ค่าใช้สอย จ านวนเงิน 654 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
อุดหนุน จ านวนเงิน 1,282 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานบริการวิชาการที่
ปรึกษาวิจัย จ านวนเงิน 670 ล้านบาท อุดหนุนโครงการวิจัย จ านวนเงิน  372 ล้านบาท อุดหนุน
ด าเนินการหอพัก จ านวนเงิน 106 ล้านบาท) กระแสเงินสดจ่ายงบลงทุน มีจ านวนเงิน 1,446 
ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 512 ล้าน และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 934 ล้านบาท 
(ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน 168 ล้านบาท ระบบ
สารสนเทศ จ านวนเงิน 37 ล้านบาท หอแสดงนิทรรศการโรงละคร จ านวนเงิน 24 ล้านบาท อาคาร
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กัลยานิวัฒนา จ านวนเงิน 51 ล้านบาท ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวนเงิน 47 ล้านบาท 
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและทักษะพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 102 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง มข. 
แบบ Indoor GIS จ านวนเงิน 64 ล้านบาท ก่อสร้างส านักงานทรัพยากรบาดาล จ านวนเงิน 42 ล้าน
บาท ระบบสาธารณูปโภค ระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวนเงิน 18 ล้านบาท ก่อสร้างสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน จ านวนเงิน 50 ล้านบาทและปรับปรุงห้องผ่าตัดคณะแพทยศาสตร์ 
จ านวนเงิน 32 ล้านบาท )  กระแสเงินสดจ่ายอ่ืนๆ  มีจ านวนเงิน 1 ,557 ล้านบาท ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย จ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน 286 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ จ านวน
เงิน 289 ล้านบาท จ่ายเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวนเงิน 12 ล้านบาท จ่ายเงินจากกองทุน
ต่างๆ จ านวนเงิน 192 ล้านบาท จ่ายเงินประกัน (เงินประกันซอง ประกันสัญญา และประกันเสียหาย) 
จ านวนเงิน 65 ล้านบาท และตัดโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่หน่วยงานในก ากับ จ านวนเงิน 137 
ล้านบาท (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จ านวนเงิน 18 ล้านบาท และคณะนิติศาสตร์ จ านวนเงิน 59 
ล้านบาท และวิทยาลัยนานาชาติ จ านวนเงิน 60 ล้านบาท) 

4.1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กระแสเงินสดปีงบประมาณ 2561 
4.1.2.1 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวกระแสเงินปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือน ต.ค.2560 - 

ก.ย.2561 ดังตารางที่ 10 และภาพท่ี 6  

ตารางท่ี 10  กระแสเงินสดรับ – จ่ายประจ าเดือนและสะสมประจ าปีงบประมาณ 2561  

(หน่วย :ล้านบาท) 

 

ประจ ำเดือน รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ต.ค.-60 4,207               1,532               2,675                
พ.ย.-60 958                  1,002               2,632                
ธ.ค.-60 728                  859                  2,501                
ม.ค.-61 1,156               898                  2,759                
ก.พ.-61 551                  980                  2,329                
มี.ค.-61 767                  1,012               2,084                
เม.ย.-61 2,502               776                  3,810                
พ.ค.-61 686                  949                  3,547                
มิ.ย.-61 744                  1,085               3,205                
ก.ค.-61 905                  1,336               2,774                
ส.ค.-61 989                  1,471               2,292                
ก.ย.-61 822                  1,887               1,226                
รวม 15,014             13,787             1,226               
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จากตารางที่ 10 และภาพท่ี 6 ในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) มี

เงินสดรับ จ านวนเงิน 15,014 ล้านบาทและมีเงินสดจ่าย จ านวนเงิน 13,787 ล้านบาท สรุปมีเงิน
เหลือสะสมสุทธิ จ านวนเงิน 1,226 ล้านบาท 

 
ภาพที่ 7  กระแสเงินสดรับ – จ่ายปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือน ต.ค.2560 - ก.ย.2561  

จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงการรายการเคลื่อนไหวกระแสเงินสดรับ - เงินสดจ่าย
โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ คือ กระแสเงินสดรับอุดหนุนจากรัฐบาล งวดที่ 1 ได้รับในเดือน ต.ค.2560 
งวดที่ 2 ได้รับในเดือน ม.ค.2561 และในเดือน มิ.ย.2561 ได้รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงงบบุคคลากร

15,014 13,787 
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รับ 4,207 958 728 1,156 551 767 2,502 686 744 905 989 822

จ่าย 1,532 1,002 859 898 980 1,012 776 949 1,085 1,336 1,471 1,887

สะสม
สุทธิ

2,675 2,632 2,501 2,759 2,329 2,084 3,810 3,547 3,205 2,774 2,292 1,226

รับ

จ่าย

สะสมสุทธิ

ภาพที่  6  กระแส เ งิ นสดรั บ –จ่ า ย
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงินสะสม
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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เป็นงบอุดหนุนบุคคลากรกระแสเงินสดรับค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับในเดือน ม.ค.2561 
รับเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เดือน มิ.ย.2561 รับเงินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ
ช่วงแรกภาคต้น ปีการศึกษา 2561 และเดือน ก.ค. -ส.ค.2561 รับเงินภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
กระแสเงินสดจากการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ 2561 รับเงินโดยเฉลี่ยเป็นจ านวนเงิน 475 ล้าน
บาท บางเดือนมีการรับเงินน้อยกว่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งประกอบด้วย เดือน ธ.ค.2560 เนื่องจากได้รับช าระ
หนี้จากส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมบัญชีกลางเป็น
จ านวนน้อย เดือน ก.พ.2561 คณะแพทยศาสตร์น าส่งเงินค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงจาก
กรมบัญชีกลางไม่ทันภายในก าหนด เดือน มิ.ย.2561 คณะแพทยศาสตร์อยู่ในช่วงของการเชื่อมต่อ
ข้อมูลจากการปรับระบบเบิกจ่ายตรงโดยเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกจึงมีผลท า ให้
เบิกจ่ายล่าช้า  แต่ทั้งนี้บางเดือนรับเงินสูงกว่าเฉลี่ยปกติเนื่องจากได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ล่วงหน้า 10 งวดจากส านักงานประกันสุขภาพ (พ.ย.2560) กระแสเงินสดเงินเดือนและค่าจ้างในเดือน 
ต.ค.2560 มีการจ่ายเงินเดือนตกเบิกย้อนหลังพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 1 (2 ต.ค.58) และรอบที่ 2 (1 ม.ค.59) ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.
2558 – 30 ก.ย.2559 และการเลื่อนเงินเดือนรอบ ต.ค.2560 ของบุคลากรทุกประเภท ในเดือน พ.ย.
2560 มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ 

4.1.2.2 วิ เคราะห์ เปรียบเทียบกระแสเงินสดแยกคณะแพทยศาสตร์กับส่วนงานอ่ืนๆ 
ปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2560  

กระแสเงินสดรับ – จ่ายประจ าเดือน และสะสม แยกคณะแพทยศาสตร์ (รวม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ)์ กับส่วนงานอื่นๆ เปรียบเทียบจ านวนเงิน ปีงบประมาณ 
2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561) กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-ก.ย.2560) ดังตารางที่ 11 และ
ตารางที่ 12 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบจ านวนเงินโดยแยกคณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ) กับส่วนงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2560 

 
หมายเหตุ : 1.  เงินสดรับ   คือ   เงินสดที่รับจริงในปีงบประมาณ 2560   

    เงินสดจ่าย คือ  เงินสดที่จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2560 ซ ่งประกอบด้วย รายจ่ายปีงบประมาณ 
2560 รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2559 และเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี  
              2. เงินสดรับ และเงินสดจ่าย ส่วนของเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าไม่รวมในรายงาน 
เนื่องจากเป็นการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย 

รับ จ่ำย สะสมสุทธิ รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ส่วนงานต่างๆ 7,157              7,121              36                   6,910        6,609        301           

คณะแพทยศาสตร์ (รวมรพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ) 7,857              6,667              1,190              7,639        6,691        948           
 รวม 15,014             13,787             1,226              14,549      13,300      1,249        

หน่วยงำน
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2560
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบ ร้อยละ โดยแยกคณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ) กับส่วนงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2560 

 
จากตารางที่  11 และตารางที่  12 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.

2561) คณะแพทยศาสตร์มีเงินสดรับ จ านวนเงิน 7,857 ล้านบาท เงินสดจ่าย จ านวนเงิน 6,667 ล้าน
บาท มีเงินคงเหลือ จ านวนเงิน 1,190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายรับ และส่วนงานต่างๆมี
เงินสดรับ จ านวนเงิน 7,157 ล้านบาท เงินสดจ่าย จ านวนเงิน 6,667 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือ 
จ านวนเงิน 36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายรับ ซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐได้
จัดสรรตามส่วนงานส าหรับค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามปกติ ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้างจัดสรรตามที่
เบิกจ่ายจริง 

4.1.2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินรับปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2560 ตาม
วิธีแนวนอน (Horizontal Analysis) ดังตารางที ่13 และรูปภาพที่ 8 
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.
2561) กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2561) 

 
หมายเหตุ : เงินสดรับอื่นๆ ประกอบด้วย เงินรับจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทด
รองราชการ รับเงินจากหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือบริจาค รับเงินจากเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน 
รับเงินประกันต่างๆ และรับเงินเข้ากองทุน 

รับ จ่ำย สะสมสุทธิ รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ส่วนงานต่างๆ 100           99             1               100           96             4               

คณะแพทยศาสตร์ (รวมรพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ) 100           85             15             100           88             12             
 รวม 100           92             8               100           91             9               

หน่วยงำน
ร้อยละของรำยรับ

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2560

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

ต.ค.59 - 
ก.ย.60

ผลต่ำง

1 รักษาพยาบาล 5,696       5,512       184         3             
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,345       1,315       30           2             
3 การบริการวิชาการและวิจัย 865         900         (34)          (4)            
4 การลงทุนและบริหารทรัพย์สิน 456         517         (61)          (12)          
5 อุดหนุนจากรัฐ 5,511       4,990       521         10           
6 อ่ืน ๆ 1,141       1,315       (174)         (13)          

15,014     14,549     466         3            

ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

รวม

ร้อยละ
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ภาพที่ 8 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 
กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) 

จากตารางที่ 13 กับภาพที่ 8 กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน (ประกอบด้วย
รักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมการศึกษา การบริการวิชาการและวิจัย และการลงทุนและบริหาร
ทรัพย์สิน) ของมหาวิทยาลัยโดยรวมเป็นจ านวนเฉลี่ยปกติ กระแสเงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐ 
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่เพ่ิมขึ้นแล้ว มีจ านวนเงิน 521 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 
ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงินแผ่นดินงบอุดหนุนบุคคลากรเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งจากเดิมรายการดังกล่าวได้เบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง กระแสเงินสดอ่ืนๆมีจ านวนเงิน 1,141 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รับเงินเข้ากองทุน จ านวนเงิน 173 ล้านบาท รับเงินช าระเงินยืมเงินทด
รองราชการ จ านวนเงิน 80 ล้านบาท รับเงินบริจาคและเงินสนับสนุน จ านวน 265 ล้านบาท รับเงิน
ประกัน จ านวน 40 ล้านบาท และรับเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 148 ล้านบาท  

4.1.2.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินสดจ่ายปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2560 
ตามวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis) ดังตารางที ่14 และภาพที ่9 
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ตารางที่ 14  เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.
2561) กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) 

 

 
หมายเหตุ : เงินสดจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา) เบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ เบิกจ่ายเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน และเบิกจ่ายเงินประกันต่างๆ 
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 
กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) 

จากตารางที่  14 กับภาพที่  9 กระแสเงินสดจ่ายจากการรักษาพยาบาล 
(โรงพยาบาล) มีจ านวนเงิน 4,777 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุใช้สอย จ านวนเงิน 2,498 ล้านบาท 
ค่าตอบแทน จ านวนเงิน 625 ล้านบาท ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 73 ล้านบาท และ

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

ต.ค.59 - 
ก.ย.60

ผลต่ำง

1 รักษาพยาบาล 4,777       4,538       239         5             
2 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,714       2,532       182         7             
3 ค่าตอบแทน 616         617         (1)            -          
4 ค่าใช้สอย วัสดุ 2,502       2,592       (90)          (3)            
5 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 1,574       1,446       128         9             
6 อ่ืน ๆ 1,605       1,575       30           2             

13,787     13,300     488        4            

ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

รวม

ร้อยละ
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เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร จ านวนเงิน 1,574 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวนเงิน 7 ล้านบาท กระแส
เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างมีจ านวนเงิน 2,714 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับ
ปีที่แล้วมีจ านวนเงินเพ่ิมขึ้น จ านวนเงิน 182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากจ่าย
เงินเดือนตกเบิกย้อนหลังพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยน
สถานภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2558 – 30 ก.ย.2559 (จ่ายในเดือน ต.ค.2560)  กระแสเงินสดจ่ายค่าใช้
สอย และวัสดุ มีจ านวนเงิน 2,502 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุ จ านวนเงิน 410 ล้านบาท ค่าใช้
สอย จ านวนเงิน 703 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอุดหนุน จ านวนเงิน 1,388 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็น
อุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานบริการวิชาการที่ปรึกษาวิจัย จ านวน เงิน 688 ล้านบาท อุดหนุน
โครงการวิจัย จ านวนเงิน 322 ล้านบาท อุดหนุนด าเนินการหอพัก จ านวนเงิน 92 ล้านบาท) กระแส
เงินสดจ่ายงบลงทุน มีจ านวนเงิน 1,574 ล้านบาท ประกอบด้วยซื้อครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 441 ล้าน 
และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 1,133 ล้านบาท (ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะ
วิทยาศาสตร์ (SC.05) จ านวนเงิน 103 ล้านบาท อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 
(SC.09) จ านวนเงิน 104 ล้านบาท ปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ จ านวนเงิน 78 
ล้านบาท ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวนเงิน 50 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ
ทักษะพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 92 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง มข. แบบ Indoor GIS จ านวนเงิน 
301 ล้านบาท ก่อสร้างส านักงานทรัพยากรบาดาล จ านวนเงิน 57 ล้านบาท และปรับปรุงห้องผ่าตัด
คณะแพทยศาสตร์ จ านวนเงิน 95 ล้านบาท)  กระแสเงินสดจ่ายอ่ืนๆ มีจ านวนเงิน 1,605 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย จ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน 421 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ จ านวนเงิน 252 ล้านบาท จ่ายเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวนเงิน 24 ล้านบาท 
จ่ายเงินจากกองทุนต่างๆ จ านวนเงิน 133 ล้านบาท จ่ายเงินประกัน (เงินประกันซอง ประกันสัญญา 
และประกันเสียหาย) จ านวนเงิน 21 ล้านบาท และตัดโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่หน่วยงานใน
ก ากับ จ านวนเงิน 276 ล้านบาท (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จ านวนเงิน 67 ล้านบาท คณะ
นิติศาสตร์ จ านวนเงิน 107 ล้านบาท และวิทยาลัยนานาชาติ จ านวนเงิน 102 ล้านบาท) 

4.1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กระแสเงินสดปีงบประมาณ 2562  
4.1.3.1 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวกระแสเงินปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน ต.ค.2561 - 

ก.ย.2562 ดังตารางที่ 15 และภาพท่ี 10  
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ตารางท่ี 15  กระแสเงินสดรับ – จ่ายประจ าเดือนและสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 

                                                                                                  (หน่วย :ล้านบาท) 

 

 

ประจ ำเดือน รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ต.ค.-61 3,398               1,442               1,956               
พ.ย.-61 852                  1,066               1,742               
ธ.ค.-61 634                  1,222               1,155               
ม.ค.-62 4,328               1,055               4,428               
ก.พ.-62 712                  1,150               3,990               
มี.ค.-62 662                  1,222               3,430               
เม.ย.-62 714                  969                  3,175               
พ.ค.-62 809                  1,164               2,820               
มิ.ย.-62 888                  1,097               2,612               
ก.ค.-62 1,089               1,383               2,317               
ส.ค.-62 794                  1,199               1,913               
ก.ย.-62 916                  2,250               579                  
รวม 15,796             15,217             579                  
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จากตารางที่ 15 และภาพท่ี 10 ในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) มี
เงินสดรับ จ านวนเงิน 15,796.3 ล้านบาทและมีเงินสดจ่าย จ านวนเงิน 15,216.8 ล้านบาท สรุปมีเงิน
เหลือสะสม จ านวนเงิน 579 ล้านบาท 

 

ภาพที่ 11 กระแสเงินสดรับ – จ่ายปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน ต.ค.2561 - ก.ย.2562 
จากภาพที่ 11 เป็นการแสดงการรายการเคลื่อนไหวกระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่าย

โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ คือ กระแสเงินสดรับอุดหนุนจากรัฐบาล งวดที่ 1 ได้รับในเดือน ธ.ค.2561 
งวดที่ 2 ได้รับในเดือน ม.ค.2562 กระแสเงินสดรับค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับในเดือน 
ม.ค.2562 รับเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มิ.ย.2562-ก.ค.2562 รับเงินภาคต้น ปีการศึกษา 
2562 และเงินสดรับจากการรักษาพยาบาลรับเงินโดยเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนเงิน 468 ล้านบาท 
กระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินในเดือน ก.ย.2562 เมื่อเทียบกับเดือนอ่ืนๆมีจ านวนเงินมากที่สุด
เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณซึ่งมีการเร่งเบิกจ่าย  โดยเงินสดจ่ายจากการ
รักษาพยาบาล (โรงพยาบาล)ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ส่วนใหญ่การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างในเดือนต.ค.2561 จะมีการจ่ายเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณท่ีแล้วจากการเลื่อนขึ้นเงินเดือน 

4.1.3.2 วิ เคราะห์ เปรียบเทียบกระแสเงินสดแยกคณะแพทยศาสตร์กับส่วนงานอ่ืน ๆ
ปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2561 

กระแสเงินสดรับ – จ่ายประจ าเดือน และสะสม แยกคณะแพทยศาสตร์ (รวม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ)์ กับส่วนงานอื่นๆ เปรียบเทียบจ านวนเงิน ปีงบประมาณ 
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ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

รับ 3,398 852 634 4,328 712 662 714 809 888 1,089 794 916

จ่าย 1,442 1,066 1,222 1,055 1,150 1,222 969 1,164 1,097 1,383 1,199 2,250

สะสมสุทธิ 1,956 1,742 1,155 4,428 3,990 3,430 3,175 2,820 2,612 2,317 1,913 579

รับ

จ่าย

สะสมสุทธิ
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2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) กับปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) ดังตารางที่ 16 และ ตารางที่ 17 
ดังนี้ 
ตารางที่ 16  เปรียบเทียบจ านวนเงินโดยแยกคณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ) กับส่วนงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2561 

 
หมายเหตุ : 1.  เงินสดรับ   คือ   เงินสดที่รับจริงในปีงบประมาณ 2562   

     เงินสดจ่าย คือ  เงินสดที่จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2562 ซ ่งประกอบด้วย รายจ่ายปีงบประมาณ 
2562 รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2561 และเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี  

 2. เงินสดรับ และเงินสดจ่าย ส่วนของเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าไม่รวมในรายงาน 
เนื่องจากเป็นการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย                                                                                                                                   
ตารางท่ี 17  เปรียบเทียบ ร้อยละ โดยแยกคณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ) กับส่วนงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2561 

 
จากตารางที่  16 และตารางที่  17 ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ก.ย.

2562) คณะแพทยศาสตร์มีเงินสดรับ จ านวนเงิน 8,083 ล้านบาท เงินสดจ่าย จ านวนเงิน 7,810 ล้าน
บาท มีเงินคงเหลือ จ านวนเงิน 272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายรับ และส่วนงานต่างๆมีเงิน
สดรับ จ านวนเงิน 7,714 ล้านบาท เงินสดจ่าย จ านวนเงิน 7,406 ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือ จ านวน
เงิน 307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายรับ ซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐได้จัดสรรตาม
ส่วนงานส าหรับค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามปกติ ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้างจัดสรรตามที่เบิกจ่ายจริง 

4.1.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 
2561 แสดงรายการดังตารางที ่17 และรูปภาพที่ 11 
 
 
 

รับ จ่ำย สะสมสุทธิ รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ส่วนงานต่างๆ 7,714            7,406            307              7,157      7,121      36          

คณะแพทยศาสตร์ (รวมรพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ) 8,083            7,810            272              7,857      6,667      1,190      
 รวม 15,796          15,217          579              15,014     13,787     1,226      

หน่วยงำน
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561

รับ จ่ำย สะสมสุทธิ รับ จ่ำย สะสมสุทธิ
ส่วนงานต่างๆ 100         96           4            100         99           1            

คณะแพทยศาสตร์ (รวมรพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ) 100         97           3            100         85           15           
 รวม 100         96           4            100         92           8            

หน่วยงำน
ร้อยละของรำยรับ

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ก.ย.
2562) กับปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 

 
หมายเหตุ : เงินสดรับอื่นๆ ประกอบด้วย เงินรับจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทด
รองราชการ รับเงินจากหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือบริจาค รับเงินจากเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน 
รับเงินประกันต่างๆ และรับเงินเข้ากองทุน 

 

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ก.ย.2562)  
กับปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 

จากตารางที่ 18 กับภาพที่ 12 กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(รักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการวิชาการและวิจัย การลงทุนและบริหารทรัพย์สิน 
การโดยรวมเป็นจ านวนเฉลี่ยปกติ กระแสเงินสดรับอุดหนุนจากรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมี

ต.ค.61 - 
ก.ย.62

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

ผลต่ำง

1 รักษาพยาบาล 5,617       5,696       (79)          (1)            
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,430       1,345       85           6             
3 การบริการวิชาการและวิจัย 835         865         (30)          (4)            
4 การลงทุนและบริหารทรัพย์สิน 489         456         34           7             
5 อุดหนุนจากรัฐ 6,059       5,511       549         10           
6 อ่ืน ๆ 1,366       1,141       225         20           

15,796     15,014     783         5            

ร้อยละ
ล ำดับ

ท่ี
รำยกำร

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

รวม
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จ านวนเงินเพ่ิมขึ้น 549 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เพ่ิมขึ้นจากการรับเงินของงบกลาง จ านวนเงิน 
364 ล้านบาท (ส่วนใหญ่ได้รับเงินในโครงการวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จ านวนเงิน 
77 ล้านบาท โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าจาก
วัสดุนาโนจากแกลบ จ านวนเงิน 80 ล้านบาท โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวนเงิน 67 ล้านบาท โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) จ านวนเงิน 60 ล้านบาท) และเงินอุดหนุน
จากรัฐ (งบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ) จ านวนเงิน 185 ล้านบาท กระแสเงินสดรับอ่ืนๆ 
จ านวนเงิน 1,366 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รับเงินเข้ากองทุน  จ านวนเงิน 276 ล้านบาท 
รับเงินช าระเงินยืมทดรองราชการ จ านวนเงิน 60 ล้านบาท รับเงินบริจาคและเงินสนับสนุน จ านวน
เงิน 215 ล้านบาท รับเงินประกัน จ านวนเงิน 34 ล้านบาท รับเงินรับฝากเบิกแทน จ านวนเงิน 110 
ล้านบาท รับเงินจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน จ านวนเงิน 28 ล้านบาท รับเงินกองทุน
กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา จ านวนเงิน 148 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวนเงิน 75 ล้านบาท 

4.1.3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินสดจ่ายปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2561 
ตามแนวนอน (Horizontal Analysis) ดังตารางที ่18 และภาพที ่13  
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ก.ย.
2562) กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 

 
หมายเหตุ : เงินสดจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา) เบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ เบิกจ่ายเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน และเบิกจ่ายเงินประกันต่างๆ 

ต.ค.61 - ต.ค.60 - ผลต่ำง
1 รักษาพยาบาล 5,807       4,777       1,030       22           
2 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,691       2,714       (23)          (1)            
3 ค่าตอบแทน 611         616         (5)            (1)            
4 ค่าใช้สอย วัสดุ 2,946       2,502       444         18           
5 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 1,546       1,574       (29)          (2)            
6 อ่ืน ๆ 1,617       1,605       12           1            

15,217     13,787     1,429       10           

ร้อยละ
ล ำดับ

ท่ี
รำยกำร

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

รวม
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ภาพที่ 13 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ก.ย.
2562) กับปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 

จากตารางที่ 19 กับภาพที่ 13 กระแสเงินสดจ่ายจากการรักษาพยาบาล 
(โรงพยาบาล) มีจ านวนเงิน 5,807 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุและใช้สอย จ านวนเงิน 3,469 ล้าน
บาท ค่าตอบแทน จ านวนเงิน 617 ล้านบาท เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร จ านวนเงิน 1,530 ล้าน
บาท ซื้อครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 185 ล้านบาท และอ่ืนๆ จ านวนเงิน 6 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วมีจ านวนเพิ่มขึ้น  จ านวนเงิน 1,030 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ซึ่ ง
ส่วน ใหญ่เกิดจากการซื ้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เ พิ ่ม ขึ ้น  จ านวนเงิน 883 ล้านบาท  
กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือน มีจ านวนเงิน 2,691 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่
แล้วมีจ านวนน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 1 สืบเนื่องจากการจ่ายตกเบิกเงินเดือนย้อนหลังของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพซึ่งมีจ านวนคนน้อยกว่า 
(ปีงบประมาณ 2562 จ่ายเดือน ต.ค.2561 และปีงบประมาณ 2561 จ่ายเดือน ต.ค.2560) กระแสเงิน
สดจ่ายค่าใช้สอย และวัสดุ มีจ านวนเงิน 2,946 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุ จ านวนเงิน 615 ล้าน
บาท ค่าใช้สอย จ านวนเงิน 734 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอุดหนุน จ านวนเงิน 1,597 ล้านบาท (ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานบริการวิชาการที่ปรึกษาวิจัย จ านวนเงิน 674 ล้าน
บาท อุดหนุนโครงการวิจัย  จ านวนเงิน 364 ล้ านบาท และอุดหนุนการด า เนินการหอพัก 
จ านวนเงิน 102 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วมีจ านวนเพิ่มขึ้น  จ านวน
เงิน 444 ล้านบาท ซึ ่ ง ส่วน ใหญ่เกิดจากการซื ้อ วัสดุเ พิ่มขึ ้น  จ านวนเงิน 210 ล้านบาท และ 
อุดหนุนด าเนินงาน จ านวนเงิน 212 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายงบลงทุน มีจ านวนเงิน 1,546 ล้าน
บาท ประกอบด้วยซื้อครุภัณฑ์  จ านวนเงิน 641 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 904 ล้าน
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บาท (ส่วนใหญ่ประกอบด้วยปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จ านวนเงิน 130 ล้าน
บาท ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวนเงิน 136 ล้านบาท ติดตั้งสถานีไฟฟ้าชนิดติดตั้ง
บนพื้นดิน (Solar Farm) จ านวนเงิน 36 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรฯ จ านวนเงิน 28 ล้านบาท และปรับปรุงอาคารขวัญมอ จ านวนเงิน 54 ล้านบาท) กระแส
เงินสดจ่ายอื่นๆ จ านวนเงิน 1,617 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย จ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน 
369 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ จ านวนเงิน 271 ล้านบาท จ่ายเงินจากกองทุนต่างๆ 
จ านวนเงิน 216 ล้านบาท จ่ายเงินประกัน (เงินประกันซอง ประกันสัญญา และประกันเสียหาย) 
จ านวนเงิน 24 ล้านบาท และตัดโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่หน่วยงานในก ากับ จ านวนเงิน 226 
ล้านบาท (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 45 ล้านบาท และคณะนิติศาสตร์  73 ล้านบาท วิทยาลัย
นานาชาติ 66 ล้านบาท และวิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ จ านวนเงิน 42 ล้านบาท)  
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4.2 การวิเคราะห์  รายงานกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ  2559 – 2562 ตามแนวตั้ง 
(Common-size Analysis ) 

เป็นการวิเคราะห์ตามแนวตั้งรายงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายโดยย่อส่วนตัวเลขใน
รายงานกระแสเงินแต่ละรายการให้เป็นค่าร้อยละโดยคิดเป็นร้อยละของยอดรวมเงินสดรับเป็นฐานที่
ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 
ปีงบประมาณเพ่ือแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบย่อยกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยในช่วง
ระยะเวลานั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตารางที ่20 

ทั้งนี้ เฉพาะการวิเคราะห์ตามแนวตั้งแสดงร้อยละด้วยทศนิยม 2 ต าแหน่ง เพ่ือการเปรียบเทียบ
ในช่วงหลายปีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 20  วิเคราะห์รายงานกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยวิธีตามแนวตั้ง 
(Common-size Analysis) 

 
หมายเหตุ :  1. กระแสเงินสดรับ   คือ   เงินสดที่รับจริงในปีงบประมาณนั้น   

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

กระแสเงินสดรับ

รักษำพยำบำล 4,938    5,512    5,696    5,617    38.89   37.88   37.94   35.56   

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 1,217    1,315    1,345    1,430    9.59     9.04     8.96     9.05     

กำรบริกำรวิชำกำรและวิจัย 624      900      865      835      4.91     6.18     5.76     5.28     

กำรลงทุนและบริหำรทรัพย์สิน 429      517      456      489      3.38     3.55     3.04     3.10     

อุดหนุนจำกรัฐ 4,107    4,990    5,511    6,059    32.35   34.30   36.70   38.36   

อ่ืน ๆ 1,381    1,315    1,141    1,366    10.88   9.04     7.60     8.65     

12,696  14,549  15,014  15,796  100.00  100.00  100.00  100.00  

 หัก กระแสเงินสดจ่ำย

รักษำพยำบำล 4,519    4,538    4,777    5,807    35.59   31.19   31.82   36.76   

เงินเดือนและค่ำจ้ำง 1,844    2,532    2,714    2,691    14.52   17.40   18.08   17.04   

ค่ำตอบแทน 553      617      616      611      4.36     4.24     4.10     3.87     

ค่ำใช้สอย วัสดุ 2,502    2,592    2,502    2,946    19.70   17.82   16.66   18.65   

ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน 1,513    1,446    1,574    1,546    11.92   9.94     10.48   9.78     

อ่ืน ๆ 1,500    1,575    1,605    1,617    11.82   10.83   10.69   10.23   

12,430  13,300  13,787  15,217  97.91   91.42   91.83   96.33   

265      1,249   1,226   579      2.09     8.58     8.17     3.67     

(หน่วย :ล้ำนบำท)

ปีงบประมำณ

รวมกระเงินสดจ่ำย

เงินสดคงเหลือสุทธิ

ปีงบประมำณรำยกำร

(หน่วย :ล้ำนบำท)

รวมกระเงินสดรับ
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                   กระแสเงินสดจ่าย  คือ  เงินสดที่จ่ายจริงในปีงบประมาณนั้น  ซ ่งประกอบด้วย รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณที่แล้วและเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี 

2. ร้อยละใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่งเพ่ือการเปรียบเทียบตามแนวตั้ง (Common Size) ได้ชัดเจนยิ่งข ้น 

 

ภาพที่ 14  วิเคราะห์เงินสดคงเหลือประจ าปีงบประมาณ  2559 – 2562 โดยวิธีตามแนวตั้ง 
(Common-size Analysis) 

จากตารางที่ 20 และภาพที่ 14 การเปรียบเทียบของรายงานกระแสเงินสด จ านวน 4 
ปีงบประมาณจะเห็นว่าเมื่อพิจารณาจ านวนเงินอย่างเดียวมหาวิทยาลัยมีเงินสดรับเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่เมื่อ
พิจารณาจากร้อยละเงินสดคงเหลือของยอดรายรับรวมกลับมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง คือ ปีงบประมาณ 
2559 คิดเป็นร้อยละ 2.09 ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.58 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 8.17 และปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.67 เมื่อพิจารณารายการในรายงานกระแส
เงิน พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 มีกระแสเงินสดจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.91 และรองลงมา
คือปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.33 เนื่องจากกระแสเงินสดจ่ายรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นโดย
ในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 35.59 และในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.76 

ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2562 
เพ่ิมขึ้นจากการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 นั้น ช่วงเดือน ต.ค.
2558 – พ.ย.2558 นั้น มีการเร่งเบิกจ่ายเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 การเบิกจ่ายไม่ทัน 

 
 
 
 

2.09 

8.58 

8.17 

3.67 

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
อัตราร้อยละ (%)

ปีง
บป

ระ
มา

ณ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
เงินสดคงเหลือสุท ิ 2.09 8.58 8.17 3.67

ร้อยละเงินสดคงเหลือปีงบประมาณ 2559 - 2562
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หมายเหตุ : เงินสดรับอื่นๆ ประกอบด้วย เงินรับจากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เงินช าระคืนเงินยืมทด
รองราชการ รับเงินจากหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือบริจาค รับเงินจากเงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน เงินรับฝากเบิกแทน 
รับเงินประกันต่างๆ และรับเงินเข้ากองทุน 
ภาพที่ 15  วิเคราะห์ประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยวิธีตามแนวตั้ง 
(Common-size Analysis) 

จากภาพที่ 15 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดรับประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 พบว่า
ร้อยละกระแสเงินสดรับรักษาพยาบาลและอุดหนุนจากรัฐของยอดรวมกระแสเงินสดรับคิดเป็นร้อยละ
โดยเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบจ านวนกระแสเงินสดรับรักษาพยาบาลปีงบประมาณ 2562 
จ านวนเงินไม่ได้น้อยที่สุดแต่สัดส่วนร้อยละกระแสเงินสดรับรักษาพยาบาลน้อยที่สุด คือ 
ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 38.89 ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 37.94 ปีงบประมาณ 
2562 คิดเป็นร้อยละ 35.56 กระแสเงินสดรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อพิจารณาจ านวนเงินเพ่ิมขึ้น
ทุกปีแต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนร้อยละมีทั้งที่เพ่ิมขึ้นและลดลง คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
9.59 ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.04 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.96 
ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.05 กระแสเงินสดรับบริการวิชาการและวิจัยในปีงบประมาณ 
2560 มีจ านวนสัดส่วนร้อยละมากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 6.18 และกระแสเงินสดรับอุดหนุนจากรัฐ
มีจ านวนสัดส่วนร้อยละเพ่ิมขึ้น คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 32.35 ปีงบประมาณ 2560 

รักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

การบริการ
วิชาการและ

วิจัย

การลงทุนและ
บริหาร

ทรัพย์สิน
อุดหนุนจากรัฐ อ่ืน ๆ

ปี 2559 38.89 9.59 4.91 3.38 32.35 10.88

ปี 2560 37.88 9.04 6.18 3.55 34.30 9.04

ปี 2561 37.94 8.96 5.76 3.04 36.70 7.60

ปี 2562 35.56 9.05 5.28 3.10 38.36 8.65
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คิดเป็นร้อยละ 34.30 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 36.70 ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 
38.36   

 
ภาพที่ 16 วิเคราะห์ประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยวิธีตามแนวตั้ง 
(Common-size Analysis) 

จากภาพที่ 16 เปรียบเทียบประเภทกระแสเงินสดจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 
พบว่าร้อยละประเภทกระแสเงินสดจ่ายรักษาพยาบาล (เงินสดจ่ายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตะกรรม โรงพยาลสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุและใช้สอย ค่าตอบแทน 
เงินเดือน ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของยอดรวมกระแสเงินสดรับเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอ่ืน
โดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 35.59 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 31.19 
ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.82 และปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.76 ซึ่งเป็นปีที่
มีร้อยละมากที่สุดจากการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
เริ่มจ่ายมากขึ้นในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.40 เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
ใหม่การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 40 ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยน
สถานภาพ) การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) และพนักงานเ งิน

รักษาพยาบาล 
เงนิเดอืนและ

คา่จา้ง
คา่ตอบแทน

คา่ใชส้อย 

วสัดุ

คา่ใชจ้า่ยงบ

ลงทนุ
อืน่ ๆ

ปี 2559 35.59 14.52 4.36 19.70 11.92 11.82

ปี 2560 31.19 17.40 4.24 17.82 9.94 10.83

ปี 2561 31.82 18.08 4.10 16.66 10.48 10.69

ปี 2562 36.76 17.04 3.87 18.65 9.78 10.23
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รายได้และในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.08 เนื่องจากจ่ายเงินเดือนตกเบิกย้อนหลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ตามแนวตั้งเป็นการวิเคราะห์สัดส่วนของแต่ละประเภทของกระแสเงินสดปี
นั้นๆเท่านั้น ข้อมูลตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจยังไม่ละเอียดถึงรายการผิดปกติ จึงจ าเป็นต้องใช้
การวิเคราะห์แนวโน้มเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย 

4.3 การวิเคราะห์รายงานกระแสเงินสดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ตามวิธีแนวโน้ม 
(Trend Analysis) 

การวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นการวิ เคราะห์รายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2559 ถึง ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 ปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลปีหลังสุดเป็นปีฐาน (Based 
year) ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจะก าหนดตัวเลขให้เท่ากับ ร้อยละ 100 
และเปรียบเทียบข้อมูลในปีอ่ืนๆเป็นร้อยละกับปีฐานเพ่ือชี้ให้เห็นว่ารายการใดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
รายการใดคงที่และรายการใดมีแนวโน้มลดลง  

ทั้งนี้ ในการอ่าน Trend ควรท าหลังจากอ่าน Common size ท าให้เห็นปัญหาเป็นจุดๆ เพ่ือดึง
รายการที่สงสัยมาวิเคราะห์ด้วย Trend ดังตารางที ่21 
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ตารางที่ 21 วิเคราะห์รายงานกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยวิธีแนวโน้ม 
(Trend Analysis) 

 
หมายเหตุ :  กระแสเงินสดรับ   คือ   เงินสดที่รับจริงในปีงบประมาณนั้น   
               กระแสเงินสดจ่าย  คือ  เงินสดที่จ่ายจริงในปีงบประมาณนั้น  ซ ่งประกอบด้วย รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณที่แล้วและเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กระแสเงินสดรับ :

รักษำพยำบำล 4,938    5,512    5,696    5,617    100      112      115      114      

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 1,217    1,315    1,345    1,430    100      108      111      118      

กำรบริกำรวิชำกำรและวิจัย 624      900      865      835      100      144      139      134      

กำรลงทุนและบริหำรทรัพย์สิน 429      517      456      489      100      120      106      114      

อุดหนุนจำกรัฐ 4,107    4,990    5,511    6,059    100      121      134      148      

อ่ืน ๆ 1,381    1,315    1,141    1,366    100      95       83       99       

12,696  14,549  15,014  15,796  100      115      118      124      

หัก กระแสเงินสดจ่ำย :

รักษำพยำบำล 4,519    4,538    4,777    5,807    100      100      106      129      

เงินเดือนและค่ำจ้ำง 1,844    2,532    2,714    2,691    100      137      147      146      

ค่ำตอบแทน 553      617      616      611      100      112      111      110      

ค่ำใช้สอย วัสดุ 2,502    2,592    2,502    2,946    100      104      100      118      

ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน 1,513    1,446    1,574    1,546    100      96       104      102      

อ่ืน ๆ 1,500    1,575    1,605    1,617    100      105      107      108      

12,430  13,300  13,787  15,217  100      107      111      122      

265      1,249   1,226   579      100      471     462     218     

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณรำยกำร

(หน่วย :ล้ำนบำท) (หน่วย :ล้ำนบำท)

รวมเงินสดจ่ำย

เงินสดคงเหลือสุทธิ

รวมเงินสดรับ



43 

 

 
ภาพที่ 17 วิเคราะห์กระเงินสดรับ-จ่ายและเงินสดคงเหลือปีงบประมาณ 2559 - 2562 ตามวิธี
แนวโน้ม (Trend Analysis) 

จากตารางที่ 21 และภาพที่ 17 การวิเคราะห์แนวโน้มแสดงในรูปของจ านวนเงิน (หน่วย :ล้าน
บาท) และร้อยละซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นปีฐานเป็นต้นมา หากพิจารณาด้านเงินสดคงเหลือสุทธิมีแนวโน้มค่อย
ข้างขึ้นๆลงๆโดยจะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 471 และ 
462 จากปีฐาน ซึ่งจะเห็นความผิดปกติของกระแสเงินสดจ่าย คือ มีการเบิกจ่ายน้อยไปจึงมีผลท าให้
ในช่วงปีดังกล่าวนั้นมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและมีรายการค้างจ่ายเป็นจ านวนเงินมาก 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมเงนิสดรับ 100 115 118 124

รวมเงนิสดจ่าย 100 107 111 122

เงนิสดคงเหลอืสทุธิ 100 471 462 218
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ภาพที่ 18 วิเคราะห์ประเภทกระเงินสดรับปีงบประมาณ 2559 - 2562 ตามวิธีแนวโน้ม (Trend 
Analysis) 

จากภาพที่ 18 ด้านกระแสเงินรับประเภทอุดหนุนจากรัฐมีแนมโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2559 ซึ่งเป็นปีฐาน คือ ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 121 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 
134 (ปี 2560 และ ปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงินแผ่นดิน
งบอุดหนุนบุคคลากรเพ่ิมขึ้นซึ่งจากเดิมรายการดังกล่าวได้เบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง) ปีงบประมาณ 
2562 คิดเป็นร้อยละ 148 (ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นการรับเงินงบกลาง) กระแสเงินสดรับรักษาพยาบาลมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย คือ ในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 112 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 115 และปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 114 ซึ่งลดลงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยปกติ กระแสเงิน
สดค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ ในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 108 ใน
ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 111 ในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 118 กระแสเงินสด
รับการลงทุนและบริหารทรัพย์สินเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มพบว่าในปีงบประมาณ 2560 คิด
เป็นร้อยละ120 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการรับดอกเบี้ยรับ (เงินฝากประจ า พันธบัตร หุ้นกู้) เงินปัน
ผลรับ (กองทุนตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์) มากกว่าทุกปี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 คิด
เป็นร้อยละ 106 ซึ่งมีแนวโน้มร้อยละลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนั้นลดลง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อดุหนุนจากรัฐ 100 121 134 148

รักษาพยาบาล 100 112 115 114

คา่ธรรมเนยีมการศกึษา 100 108 111 118

การบรกิารวชิาการและวจัิย 100 144 139 134

การลงทนุและบรหิารทรัพยส์นิ 100 120 106 114

อืน่ ๆ 100 95 83 99
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ภาพที่ 19 วิเคราะห์ประเภทกระเงินสดจ่ายปีงบประมาณ 2559 - 2562 ตามวิธีแนวโน้ม (Trend 
Analysis) 

จากภาพที่ 19 ด้านกระแสเงินสดจ่ายรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 
ซึ่งเป็นปีฐาน คือ ปีงบประมาณ 2561  คิดเป็นร้อยละ 106 และในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อย
ละ 129 ทั้งนี้โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากการซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างจากภาพข้างต้นจะเห็นว่าจาก
ปีงบประมาณ 2559เส้นแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูง คือ ในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 137 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 146 เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐโดยกลุ่มประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนใหญ่
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีการปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 40 และอีกสาเหตุของ
การเพ่ิมขึ้น คือ การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) และพนักงานเงิน
รายได้ กระแสเงินสดจ่ายค่าตอบแทนมีแนวโน้มการจ่ายคงที่ คือ ในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อย
ละ 112 ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 111 ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 110 กระแส
เงินสดจ่ายงบลงทุนแนวโน้มลดลงในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 96 และมีแนวโน้มคงที่ใน
ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 104 ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 102 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รักษาพยาบาล 

(โรงพยาบาล)
100 100 106 129

เงนิเดอืนและคา่จา้ง 100 137 147 146

คา่ตอบแทน 100 112 111 110

คา่ใชส้อย วสัดุ 100 104 100 118

คา่ใชจ้า่ยงบลงทนุ 100 96 104 102
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บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ข้อมูลกระแสเงินสดเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้สะท้อนถึงความสามารถจ่ายช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ หนี้สิน 

เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงานซึ่งผู้บริหาร
สามารถใช้ข้อมูลกระแสเงินในการบริหารสภาพคล่องที่จ าเป็นต้องมีกระแสเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงหรือ
เสริมสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนความสามารถ
ที่จะจัดการเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินเพ่ือปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
โอกาสและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอจะมีผลท าให้ไม่สามารถเติบโตและ
ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงเป็นการเพ่ิมอีกทางเลือกหนึ่งในวิเคราะห์ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการลงทุนในทรัพย์สิน 

การวิเคราะหค์รั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างส่วนงานในมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดย
ใช้ข้อมูลกระแสเงินสดจากรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่ายที่น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือวิเคราะห์รายการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญของเหตุการณ์ส าคัญๆที่
เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเดือนของแต่ละปีงบประมาณ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกระแสเงินสด
ในช่วงระยะเวลานั้นๆ รวมทั้ง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินเงินสดจากปีฐาน (ซึ่งในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีฐานในการค านวณ) 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow) โดยใช้เทคนิคก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ  
(Comparative Analysis) การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis) และการ
วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) โดยใช้ข้อมูลจากรายงานกระแสเงินสดรับ - จ่ายเพื่อวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวและทิศทางการหมุนเวียนรวมทั้งแนวโน้มกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สรุปได้ ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิ เ ค ราะห์ เ ป รี ยบ เที ยบ  (Comparative Analysis) กระแส เ งิ นสด แต่ ละ
ปีงบประมาณ 2559 – 2562 

5.1.1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) 
กับปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 - ก.ย.2559) โดยในปีงบประมาณ 2560 มกีระแสเงินสดรับ 
จ านวนเงิน 14,549 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่าย จ านวนเงิน 13,300 ล้านบาท และมจี านวนเงินสะสม
สุทธิ จ านวนเงิน 1,249 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว คือ ปีงบประมาณ 
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2559 ด้านกระแสเงินสดรับเพ่ิมขึ้น จ านวนเงิน 1,853 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 โดยส่วนใหญ่
เพ่ิมขึ้นจากการรับเงินบริการวิชาการและที่ปรึกษาวิจัยของทุนภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากการรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐของงบอุดหนุนบุคลากรซึ่งจากเดิมเบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง เพ่ิมขึ้นจากการรับเงิน
รักษาพยาบาลเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบในการเร่งเบิกจ่ายหนี้คงค้างและหนี้ในปีปัจจุบันได้
รวดเร็วขึ้น ส่วนทางด้านกระแสเงินสดจ่าย เ พ่ิมขึ้น จ านวนเงิน 870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของการจ่ายและการเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
การเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลใหม่การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 40 (เฉพาะรอบบรรจุตั้งแต่วันที่ 18 
ก.ค.2558 และ 1 ม.ค.2559) พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ) 
การปรับฐานเงินเดือนร้อยละ 4 (ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2557 ถึง ก.ย. 2559) ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เดิม)และพนักงานเงินรายได้ 

5.1.1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) 
กับปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 - ก.ย.2560) ปีงบประมาณ 2561 มีกระแสเงินสดรับ จ านวนเงิน 
15,014 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่าย จ านวนเงิน 13,787 ล้านบาท และมีจ านวนเงินสะสมสุทธิ 
จ านวนเงิน 1,226 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว คือ ปีงบประมาณ 2560 
ด้านกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น จ านวนเงิน 466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการ
รับเงินอุดหนุนจากรัฐงบอุดหนุนบุคคลากร และด้านกระแสเงินสดจ่าย นั้น เพ่ิมขึ้นจ านวนเงิน 488 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างตกเบิกย้อนหลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2558 
– 30 ก.ย.2559 

5.1.1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงินปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) 
กับปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561) ปีงบประมาณ 2562 มีกระแสเงินสดรับ จ านวนเงิน 
15,796 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่าย จ านวนเงิน 15,217 ล้านบาท และมีจ านวนเงินสะสมสุทธิ 
จ านวนเงิน 579 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว คือ ปีงบประมาณ 2561 ด้าน
กระแสเงินสดรับเพ่ิมขึ้น จ านวนเงิน 783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่จากการรับเงินของ
งบกลาง (ส่วนใหญ่ได้รับเงินในโครงการวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการโรงงานต้นแบบ
ประกอบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าจากวัสดุนาโนจากแกลบ โครงการพัฒนา
โรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning)) ด้านกระแสเงินสดจ่าย เพ่ิมขึ้น
จ านวนเงิน 1,429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ  2559 – 2562 ตามวิธีแนวตั้ง 
(Common-size Analysis) 

 

ภาพที่ 20 สรุปเปรียบเทียบเงินสดรับจากการด าเนินงาน เงินสดจ่าย และเงินสดคงเหลือตามวิ ี
แนวตั้ง (Common-size Analysis)  ปีงบประมาณ 2559 - 2562 

จากภาพที่ 19 ด้านกระแสเงินสดรับแสดงประเภทการรับเงินจากการด าเนินงานหลัก ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา รักษาพยาบาล และการบริการวิชาการ และการรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล โดยสรุปเรียงล าดับสัดส่วนร้อยละจากมากที่สุดได้ดังนี้การรับเงินประเภท รักษาพยาบาล 
อุดหนุนจากรัฐ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการบริการวิชาการและวิจัย ตามล าดับ  ซึ่งทั้งนี้ใน
ภาพรวมร้อยละสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงนั้นเพ่ิมขึ้น ส าหรับด้านกระแสเงินสดจ่ายปีงบ
ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2562 มีสัดส่วนมากที่สุดจากการจ่ายรักษาพยาบาลในการซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพ่ือสต็อกวัสดุของส่วนงานคณะแพทย์ศาสตร์ จึงมีผลท าให้เงินสด
คงเหลือน้อยที่สุดตามล าดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ตามวิธีแนวโน้ม (Trend 
Analysis) 

การวิเคราะห์แนวโน้มควรท าหลังจากการวิเคราะห์แนวตั้งเพ่ือเห็นปัญหาเป็นจุดๆ ซึ่งชวน
ให้สงสัย หรือมีข้อสังเกตที่ควรให้ความสนใจ จึงดึงรายการที่สงสัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยอัตราร้อย
ละแนวโน้มซึ่งจากการวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของ
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยจากปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นปีฐานเป็นต้นมาแต่หากพิจารณา
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รักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การบริการวิชาการและวิจัย อุดหนุนจากรัฐ



49 

 

ด้านเงินสดคงเหลือสุทธิมีแนวโน้มค่อยข้างขึ้นๆลงๆทั้งนี้ในด้านการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561 มีรายการค้างจ่ายและมีการกันเงินเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
ปีงบประมาณดังกล่าวมีเงินสดคงเหลือสุทธิจ านวนมากเนื่องจาการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา ดังนั้น เพ่ือให้
เห็นภาพชัดเจนขึ้นจึงได้ท าการดึงรายการที่ส าคัญวิเคราะห์แนวโน้มโดยสรุปได้ตามภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 สรุปเปรียบเทียบเงินสดรับและเงินสดจ่ายปีงบประมาณ 2559 – 2562 ตามวิธีแนวนอน 
(Trend Analysis)  

จากภาพที่  20 โดยสรุปกระแสเงินสดรับอุดหนุนจากรัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยใน
ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากงบอุดหนุนบุคลากรซึ่งจากเดิมเบิกจ่ายผ่าน
กรมบัญชีกลางและในปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมขึ้นจากการได้รับอุดหนุนของงบกลางในโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ กระแสเงินสดรับรักษาพยาบาลมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย กระแสเงินสดรับค่าธรรมเนียม
การศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กระแสเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 
2560 ละปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลใหม่การปรับฐานเงินเดือนร้อย
ละ 40 ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ) การปรับฐาน
เงินเดือนร้อยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) และพนักงานเงินรายได้ ซึ่งการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะมีการจ่ายเพ่ิมขึ้นจากการเลื่อนขึ้นเงินเดือน
ตามรอบประเมินปกติ กระแสเงินสดจ่ายรักษาพยาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยในปีงบประมาณ 2562 มี
จ านวนมากที่สุดจากการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และกระแสเงินสดจ่ายงบลงทุนใน
ปีงบประมาณ 2560 จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายน้อยที่สุดซึ่งเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากเบิกจ่ายไม่ทันในปีจึง
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีถัดๆไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิเคราะห์ไปใช้ 

5.2.1.1 ผู้บริหารใช้ข้อมูลประเมินความสามารถของการได้มาซึ่งเงินสด ตลอดจนความ
ความต้องการใช้เงินสดในกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 

5.2.1.2 มหาวิทยาลัยควรที่จะมีการบริหารรายจ่ายอย่างระมัดระวังในการด าเนินงานให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใช้สอยวัสดุและค่าจ้างเงินเดือน ทั้งนี้ ควรค านึงถึงรายรับ
ที่จะได้รับเข้ามาในแต่ละปีด้วยว่าสามารถรองรับรายจ่ายที่เกิดข้ึนได้มากน้อยเพียงใด 

5.2.1.3 มหาวิทยาลัยควรที่จะมีมาตรการในการเร่งรัดและประเมินผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดและเพ่ือเป็นการตอบสนอง
นโยบายของประเทศ 

5.2.1.4 มหาวิทยาลัยควรมีควบคุมเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีให้มีปริมาณที่น้อยลงพร้อม
ทั้งประเมินผลการเบิกจ่ายรายการที่ได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

5.2.1.5 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่ง
เป็นรายได้จากการด าเนินงานหลักให้สามารถแยกประเภทข้อมูลตามระดับการศึกษาได้และเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของนักศึกษาต่อไป 

5.2.1.6 น าเครื่องมือทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได ้ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
5.2.2.1 วิเคราะห์และออกแบบเพ่ือพัฒนาการรายงานกระแสเงินให้สามารถออกรายงาน

จากและรองรับระบบสาระสนเทศใหมข่องมหาวิทยาลัย คือ ระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) 

5.2.2.2 รวมข้อมูลกระแสเงินหน่วยงานวิทยาลัย (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ) และหน่วยงานงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ 
เพ่ือการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 

5.2.2.3 พัฒนารูปแบบการรายงานกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแสดง
กิจกรรมจากการลงทุนประเภทเงินลงทุนเป็นงบกระแสเงินสดประจ าปีส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ขอยกตัวอย่างการจัดงบกระแสเงินสด (โดยวิธี
ทางตรง) ประจ าเดือน ต.ค.2563 ดังภาพที่ 22 และภาพท่ี 23 
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กระแสเงินสดรับ กิจกรรม กระแสเงินสดจ่าย

อุดหนุนของรั  

ค่า รรมเนียม
การศ ก า

รัก าพยาบาล          
(โรงพยาบาล)  

ให้บริการวิชาการ,ทุน
วิจัย

ดอกเบี้ยและการลงทุน

การบริหารสินทรัพย์ 

กิจกรรมด าเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

เงินเดือน ค่าจ้าง

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย วัสดุ

เงินรับ าก/เงินประกัน

สา ารณูปโ ค 

สนับสนุนและบริจาค

รับช าระคืนเงินยืมทด
รองราชการ

เงินรับ าก/เงินประกัน

กองทุน

อ่ืน 

เงินยืมทดรองราชการ 
และเงินยืมอ่ืน 

ซ้ือครุ ัณ ์

ค่าส่ิงก่อสร้าง
ขายเงินลงทุน

การช าระเงินกู้
กิจกรรมจัดหาเงินการขายหุ้น

การจ่ายเงินป นผล

หมายเหตุ : การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยชินแก่นไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน
 

ภาพที่ 22  การจัดประเภทใหม่ของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 23  ตัวอย่างงบกระแสเงินสดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิธีทางตรง) ส าหรับงวด 1 เดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563 
 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

เงินสดรับจากอุดหนุนของรัฐ 1,708             

เงินสดรับจากการจัดการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 72                 

เงินสดรับรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล) 506               

เงินสดรับจากการให้บริการวิชาการ,ทุนวิจัย 89                 

เงินสดรับช าระคืนเงินยืมทดรองราชการ 4                  

เงินสดรับจากดอกเบ้ียและการลงทุน 75                 

เงินสดรับจากการบริหารสินทรัพย์ 6                  

เงินสดรับจากสนับสนุนและบริจาค 20                 

เงินสดรับจากเงินรับฝาก/เงินประกัน 25                 

เงินสดรับเข้ากองทุน 13                 

เงินสดรับอ่ืน เช่น เงินเหลือจ่ายปีเก่า รายได้ค่าปรับผิดสัญญาหรือข้อตกลง 4                  
เงินสดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง (348)               
เงินสดจ่ายค่าตอบแทน (78)                
เงินสดจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ (213)               
เงินสดจ่ายสาธารณูปโภค (62)                
เงินสดจ่ายเงินรับฝาก/เงินประกัน (84)                

เงินสดจ่ายเงินยืมทดรองราชการ และเงินยืมอ่ืนๆ (14)                1,721               
กระแสเ งินสดรับจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยซ้ือครุภัณฑ์ (23)                
เงินสดจ่ำยค่ำส่ิงก่อสร้ำง (58)                
เงินสดรับเงินฝำกประจ ำครบก ำหนด 4,020             
เงินสดจ่ำยเงินฝำกประจ ำ (3,670)            
เงินสดรับขำยกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะส้ัน 1,074             
เงินสดจ่ำยซ้ือกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะส้ัน (1,602)            
เงินสดจ่ำยซ้ือกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะยำว (1,156)            
เงินสดจ่ำยซ้ือหุ้นกู้ (100)               (1,514)              

กระแสเ งินสดจำกกิจกรรมจัดหำเ งิน
เงินสดจ่ำยจำกกำรช ำระเงินกู้ -                
เงินสดรับจำกกกำรขำยหุ้น -                
เงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผล -                -                  

เงินสดสุทธิ 207.02             
บวก เงินสดต้นเดือน 725.54             
เงินสดปลำยเดือน 932.56             

งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับงวด 1 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2562  

กระแสเ งินสดจำกกิจกรรมด ำเ นินงำน (ทำงตรง)
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นางสาวศิริลักษณ์  หาญสุริย์  เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เมื่อปีการศึกษา 2548 และส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัญชี
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