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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานและภาพรวมการขาดดุลงบประมาณรายรับ
รายจ่ายของคณะฯ โดยมีแหล่งข้อมูลจากระบบ MU-ERP เอกสารทุนสนับสนุนการวิจัย/ผลสัมฤทธ์ิของการใช้
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ใช้
สถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ และนําเสนอเป็นตารางและภาพประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่าก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะฯ มีสภาพขาดดุลงบประมาณ และการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ต่อมามีการทดลองนําเครื่องมือข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) มาช่วยกําหนดแผนกิจกรรมและกรอบ
งบประมาณของงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ปรากฎว่าสามารถใช้งบประมาณได้ตามแผนและได้ KPI ท่ีต้ัง
ไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ ทดลองนํา PA มาใช้ควบคุมรายจ่ายในสํานักงานคณบดี และใช้ทุก
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยติดตามผลรายเดือน จากการวิเคราะห์พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 คณะฯ สามารถควบคุมรายจ่ายและกระจายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดีกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต่อมาคณะฯ กําหนดกรอบรายจ่ายล่วงหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้คณะฯ เร่ิม
มีวินัยการคลัง ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ได้สมดุลและครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงไม่ได้เกิดจากการจํากัดวงเงินใช้จ่าย 
แต่เกิดจากการกําหนดแผนงบประมาณให้สมดุลกับพันธกิจหลักต่างๆ เพ่ีอขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ และผลตัวชี้วัด
ดีข้ึน ยกตัวอย่างการใช้เงินรายได้คณะฯ ท่ีสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 คือ 41.7 
(76.3%), 43.1 (57.8%) และ47.9 (35.5%) ล้านบาท ตามลําดับโดยมีสัดส่วนลดลง ขณะที่ได้ KPI คือ ผลงาน
ตีพิมพ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการนํา PA มาใช้และมีการติดตามให้สอดคล้องกับกรอบ
งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้บริหารสําหรับใช้ขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธ์ิผลตาม
ยุทธศาสตร์ และมีวินัยการคลัง อันจะนําไปสู่ความม่ันคงทางการเงินขององค์กร 
คําสําคัญ:กรอบงบประมาณประจําปี ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) การวางแผน 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate budgetary operation and fiscal imbalance of 
Faculty of Science, Mahidol University (MUSC). Data from MU-ERP system, research grant 
documentation and achievement of MUSC’s annual revenue expenditure, were analyzed by 
Microsoft Excel, basic statistics, and percentage. The results were demonstrated in tables and 
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figures. Issues in financial management of MUSC in fiscal year (FY) 2014 were highlighted. There 
were fiscal imbalance and no budgetary control, in accordance with MUSC’s strategies. 
Researchers found that the office of International Cooperation division, MUSC, first 
demonstrated successfully in using Institutional Performance Agreement (PA) as an 
implementation to establish a financial plan and budget ceiling. Accordingly, expenditure 
didn’t exceed the budget ceiling and overall operations were reached to the KPI targets. The 
office of the Dean had subsequently utilized PA as the implementation in FY 2016 and all 
MUSC divisions employed it in FY 2017. The analysis indicated that the income in FY 2016 was 
higher than expenditure and budget allocation was more efficient than budget allocation in FY 
2015. As MUSC had estimated expenditure ceilings for each strategy in FY 2017, fiscal discipline 
was more maintained and overall operation were achievedthe strategic goals. Thus, financial 
planning played an important role in driving strategies and improving KPI targets. For instance, 
MUSC’s annual revenues for funding research unit during 2015-2017 are 41.7(76.3%), 
43.1(57.8%)and 47.9(35.5%) million baht, respectively. The proportion of the funding was 
declining every year; in contrast, number of papers published and intellectual property 
increased dramatically over this fiscal year. The result indicated that using of PA and tracking of 
overall operation were crucial implementation for executives in driving policy towards driving 
the institution to excellence, indeed, maintained fiscal discipline would lead institutions to 
sustainable financial achievement. 
Keywords: budget ceiling, Institutional Performance Agreement (PA), planning 
 

บทนํา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดวิสัยทัศน์การดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ

ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ เล็งเห็นว่า องค์กรท่ีประสบความสําเร็จ ส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญ
ในการวางแผนกลยุทธ์ รวมท้ังบริหารงานเชิงรุกท่ีแข็งแกร่ง โดยการวางแผนกลยุทธ์จากพันธกิจ วิสัยทัศน์ ลง
ไปสู่รูปแบบการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวคิดพ้ืนฐานของ Balanced Scorecard จะพิจารณา 4 มุมมอง
คือ ด้านงบประมาณ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านนวัตกรรมใหม่และการเรียนรู้ (ศินิศา, 2553) 
ซ่ึงคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองงบประมาณท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงาน รวมถึงการใช้
งบประมาณในการตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์อย่างมีเป้าหมายและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ ซ่ึงถูกกําหนดโดยนโยบายของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ให้เร่ิมมีการทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance agreement, PA) เพ่ือกําหนดบทบาทหน้าท่ี เป้าหมายและดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จของแต่ละกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
และยุทธศาสตร์ของชาติ 

งานแผนและพัฒนาของคณะฯ มีบทบาทหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลการจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณท่ีผ่านมาในประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีสะท้อนถึงสภาพปัญหาท่ีเสี่ยงต่อด้าน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ การบริหารจัดการงบประมาณการวางแผนยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์การดําเนินงานของคณะฯ จากข้อมูลด้านงบประมาณในระบบของมหาวิทยาลัย (MU-ERP) พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะฯ มีปัญหาการลดลงของเงินรายได้สะสมจากท่ีมีอยู่เดิมในอัตราท่ีสูง เนื่องจาก
คณะฯ มีการนําเงินรายได้สะสมของคณะฯ ออกมาใช้เพ่ือดําเนินการกิจกรรมประจําปีล่วงหน้า ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ตามพันธกิจของคณะฯ แต่ไม่สามารถทดแทนเงินคืนได้ในจํานวนเท่าเดิม ทําให้เกิดการใช้งบประมาณแบบไม่
สมดุล เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายได้ประจําปี ส่งผลให้ต้องนําเงินรายได้สะสมออกมาใช้ให้ครบตามจํานวนท่ี
กําหนด ในขณะท่ีเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบอุดหนุนเป็นแหล่งเงิน ท่ีไม่สามารถประมาณการได้ ยกเว้น
เงินรายได้คณะฯ สามารถประมาณการได้ แต่ไม่ได้ประมาณการแผนการรับและการจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้
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หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ รู้สถานะทางการเงินและระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายและปรับปรุงพฤติกรรมการใช้
จ่ายได้อย่างทันท่วงทีจึงจําเป็นต้องหาเคร่ืองมือมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ทําการศึกษาวิเคราะห์ให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกล่าว เพราะผลการใช้จ่าย
งบประมาณนั้นส่งผลกระทบต่อเงินรายได้สะสมและความมั่นคงทางการเงินของคณะฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
กํากับดูแลงบประมาณ โดยเฉพาะเงินรายได้คณะฯ ให้มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนการใช้
งบประมาณท่ีชัดเจน พร้อมตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรและใช้เป็นแนวการดําเนินงานให้แก่
บุคลากรภายในคณะฯ ได้ถือปฏิบัติโดยท่ัวถึงกัน  

คณะฯ ปรับนโยบายการบริหารจัดการองค์กรและนําเคร่ืองมือ PA (Performance agreement) โดย
ทําการเปรียบเทียบเชิงละเอียดถึงตัวชี้วัดที่เกิดจากการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ท่ียังไม่มีการกําหนดกรอบงบประมาณสําหรับการทํา PA กับผล
ดําเนินงานในปีงบฯ 2559 (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) และ 2560 (คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) เม่ือมีการใช้กรอบงบประมาณมากําหนดการทํา PA ในภาพรวมของทั้งคณะฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดีใช้เคร่ืองมือ PA และ
มอบหมายให้งานแผนและพัฒนาของคณะฯ ติดตามรายรับ - รายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ในทุกรายไตรมาส 
และขยายต่อมาถึงภาควิชาทําการกําหนดกรอบงบประมาณท่ีชัดเจนของแต่ละหน่วยงานให้ไม่เกินวงเงินรวม
เพ่ือให้ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ไปพร้อมกับการบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน เพ่ือ
กระตุ้นการดําเนินงาน โครงการมีความก้าวหน้าท่ีเหมาะสม และจะต้องใช้จ่ายไม่เกินรายรับท่ีได้ ณ สิ้นเดือน
นั้น ๆ และหาแนวทางดําเนินการในระยะต่อไปในอนาคต  

การวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาผลของการใช้ PA เพ่ือควบคุมกรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปีรวมถึงในแต่ผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการงบประมาณประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดําเนินงานของคณะฯ ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 เพ่ือให้ทราบแนวทางการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของคณะฯ ต่อไป 

2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ควบคุมกรอบการใช้จ่ายด้วยเงินรายได้
คณะฯ และประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ประสิทธิภาพของ PA 
ภายหลังนํามาใช้ควบคุมงบประมาณท่ีจ่ายด้วยเงินรายได้คณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 และ
ใช้คาดการณ์งบประมาณรายรับ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ  

 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. สมมติฐานการวิจัยเบื้องต้นคือ การนํา PA มาใช้ในการวางแผนงบประมาณ ทํานายและควบคุม

วินัยการใช้งบประมาณ ช่วยบริหารสมดุลให้กับงบประมาณเงินรายได้ประจําปีและเงินรายได้สะสมขององค์กร 
2. คณะฯ ควรบริหารจัดการงบประมาณอย่างไร เพ่ือให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 

และสร้างวินัยทางการคลัง รวมท้ังสามารถติดตามกระบวนการและพฤติกรรมการเบิกจ่ายได้ทันต่อสถานการณ์
และมีประสิทธิภาพอันนําไปสู่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินให้ได้วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และ
ความม่ันคงทางการคลัง 
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แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์คร้ังนี้ ได้จากเอกสารและข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้คณะฯ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ MU - ERP และจากงานแผนและพัฒนา เอกสารทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ จากงานวิจัย ค่า Overhead จากงานคลังและพัสดุ ข้อมูลผลงานวิจัยของคณะฯ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา จากงานพันธกิจพิเศษโดยเป็นข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางบันทึกข้อมูล ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนสําหรับใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล ตามเอกสารงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในคร้ังนี้ เอกสารประกอบด้วย 

เอกสารสําหรับการวิเคราะห์ตอนท่ี 1 
1. ข้อมูลจากระบบ MU - ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
2. รายงานประจําปีงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
เอกสารสําหรับการวิเคราะห์ตอนท่ี 2 
1. เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
2. เอกสารค่าใช้จ่ายท่ีใช้เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
เอกสารสําหรับการวิเคราะห์ตอนท่ี 3 
1. เอกสารทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ภายหลังสนับสนุนทุน

การวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 เช่น ค่า Overhead 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาข้อมูลท่ีได้รับจากเอกสาร โดยการบันทึกข้อมูลเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯข้อมูลค่าใช้จ่ายท่ีใช้เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะฯระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 - 2560 ในตารางท่ีสร้างข้ึน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้คณะฯ โดยการพรรณา แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็น
การวิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละสําหรับการเก็บข้อมูลและคํานวนผลใน
การวิจัยจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ  

1. ศึกษาข้อมูลการเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินรายได้สะสมคณะฯ งบประมาณรายรับ - รายจ่ายด้วย
เงินรายได้คณะฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 

2. ศึกษาข้อมูลการค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
3. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ) ความคุ้มค่า สําหรับกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ ท่ี

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (ด้านการวิจัย) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลของการใช้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ควบคุมกรอบการใช้จ่ายเงินรายได้คณะฯ เพ่ือสร้าง

วินัยการคลัง (ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจากปีประมาณ พ.ศ. 2555–2560) 
 คณะฯ มีประเภทของแหล่งเงินท่ีใช้ดําเนินการจําแนกได้ 3 ประเภทคือ 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2) เงินงบอุดหนุน  และ 3) เงินรายได้คณะฯจากปัญหาขั้นต้นผู ้วิจัยพบว่าในปีงบประมาณ  พ .ศ . 
2556 มีการลดลงของเงินรายได้สะสมจากที่มีอยู่เดิมในอัตราท่ีสูง เนื่องจากคณะฯ มีการนําเงินรายได้สะสม
ของคณะฯ ออกมาใช้เพ่ือดําเนินการกิจกรรมประจําปีล่วงหน้า ซ่ึงเป็นกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ แต่ไม่



การวิเคราะห์ผลการใช้กรอบงบประมาณและข้อตกลงการปฏิบัติงานประจําปีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารสมดุลงบประมาณ 
เงินรายได้ประจําปีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สามารถทดแทนเงินคืนได้ในจํานวนเท่าเดิม กล่าวคือ เกิดการใช้งบประมาณแบบไม่สมดุล เงินรายจ่ายสูงกว่า
เงินรายได้ประจําปี ส่งผลให้ต้องนําเงินรายได้สะสมออกมาใช้ให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด ในขณะท่ีเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบอุดหนุนเป็นแหล่งเงิน ท่ีไม่สามารถประมาณการได้ ยกเว้นเงินรายได้คณะฯ 
สามารถประมาณการได้ แต่ไม่ได้ประมาณการแผนการรับและการจ่ายงบประมาณ  
 ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นระยะแรกก่อนท่ีคณะฯ จะมีการกําหนด PA ของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์กรน้ัน หน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ จะมีการดําเนินการในรูปแบบกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ โดย
ไม่ได้เสนอแผนล่วงหน้า การกําหนดตัวชี้ วัดผลงานหรือความสําเร็จของคณะฯ (ตัวชี้ วัด KPI) จะมีการ
กําหนดให้สอดคล้องกับ PA ของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรมแต่ยังไม่มีการนํากระบวนการทํา PA มาดําเนินการ
และติดตามผลร่วมกับงบประมาณ ส่งผลให้การนํา PA มาใช้กับคณะฯในระยะแรกยังไม่ส่งผลชัดเจนในการใช้
เงินตามยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ต้ังสมมติฐานเบื้องต้นว่า การกําหนดกรอบงบประมาณ
ประจําปีของเงินรายได้คณะฯ มาดําเนินการร่วมกับการทํา PA ในการดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจและกลยุทธ์
ขององค์กร จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุมงบประมาณและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
จัดการสมดุลรายรับรายจ่าย และคาดการณ์กรอบเงินท่ีเหมาะสมในการต้ังงบประมาณจากงบประมาณหมวด
เงินรายได้ส่วนคณะฯ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายเงินรายได้คณะฯ อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 - 2558 (ภาพท่ี 1) 

พบว่า คณะฯ มีสถานภาพของรายได้และรายจ่ายท่ีขาดความสมดุล ทําให้ต้องเตรียมต้ังงบประมาณ
แบบขาดดุลติดต่อกันทุกปี และไม่พบการบันทึกหรือวิเคราะห์ว่าเงินรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนนําไปใช้เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด อีกท้ังยังขาดการวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
สถานการณ์ของเงินรายได้และรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนก่อนต้ังงบประมาณล่วงหน้าปีงบประมาณต่อไป ภาวการณ์
เช่นน้ีมีความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางการเงินของคณะฯ เน่ืองจากการใช้จ่ายท่ีขาดการติดตาม ควบคุม จะทํา
ให้มีเงินรายได้แต่ละรายไตรมาสไม่สมดุลกับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน จนต้องทําให้นําเงินรายได้สะสมออกมาใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์ของการขาดทุนสะสมอันเน่ืองจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ทําให้ต้องนําเงินสะสมมาใช้ 
ซ่ึงส่งผลชัดเจนข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพบว่างบประมาณรายจ่ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานในรอบ 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2555 - 2558) ทําให้เงินรายได้สะสมลดลงต่อเน่ืองรวมมากว่า 100 
ล้านบาท  

ในช่วงก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ัน คณะฯ ได้กําหนดให้แต่ละหน่วยงานของคณะฯ นํา PA มา
ใช้ในการกําหนดกิจกรรมแต่ในช่วงเร่ิมต้นไม่ได้นํามาดําเนินการร่วมกับงบประมาณในกรอบงบประมาณรวม
ของท้ังคณะฯ เป็นเพียงการประมาณการรายจ่ายของแต่ละรายกิจกรรม โดยไม่รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบ
อย่างมีแผนการและกรอบท่ีชัดเจน ส่งผลให้ขาดการกําหนดแผนกรอบงบประมาณ แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงรายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะฯ(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558) 
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จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณแบบไม่สมดุล เกิดสถานะติดลบสะสม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดพบว่า หน่วยงานส่วนมากมีการใช้เงินท่ีขาดการวางแผน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ มีการใช้จ่ายเงินเพ่ือดําเนินกิจกรรมจากพันธกิจ ส่วนใหญ่จากเงิน
รายได้คณะฯ โดยมีการวางแผนโครงการขอต้ังงบประมาณจากแหล่งเงินอ่ืนท่ีไม่มากเพียงพอ ทําให้เกิดภาวะ
รายจ่ายมากกว่ารายได้ ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานว่า ในเบื้องต้นการแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องกําหนดให้มีการนํา
กรอบงบประมาณนํามาดําเนินการร่วมกับการทํา PA โดยเน้นเฉพาะเงินรายได้คณะฯ ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีใช้เพ่ือ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ เนื่องจากคณะฯ สามารถคาดการณ์เงินรายได้ประจําปีของคณะฯ ได้ 
รวมทั้งการดําเนินงานเชิงรุกในการสร้างกระบวนการและกําหนดเวลาท่ีชัดเจนในการสร้างโครงการใหม่เพ่ือ
ขอรับเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบอุดหนุน ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาล ไม่สามารถควบคุมได้ 
เนื่องจากงบประมาณทั้ง 2 สามารถนํามาใช้เพื่อสนับสนุนรายจ่ายประจํา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดเรื่อง
การควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้อยู่ในแผนและงบประมาณ และมุ่งสร้างแผนปฏิบัติการท่ีมีการกําหนด
กรอบงบประมาณพร้อมกับกําหนดประเภทกิจกรรมที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของ
คณะฯ อย่างชัดเจนล่วงหน้า และกําหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน 
เพื่อกระตุ้นการดําเนินงาน โครงการมีความก้าวหน้าที่เหมาะสม และจะต้องใช้จ่ายไม่เกินรายได้ที่ได้รับ 
ณ สิ้นเดือนนั้น ๆ  
 ข้ันต้นผู้วิจัยได้ทดลองนําเคร่ืองมือ PA มาช่วยกําหนดแผนกิจกรรมและกําหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณของงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานคณบดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2558 ผลปรากฎว่างานความร่วมมือฯ มีการดําเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน มีแผนการปฏิบัติงานตลอด
ปีงบประมาณ ท่ีสามารถควบคุมการบริหารงานภายในงานความร่วมมือฯ ตามเป้าท่ีต้ังไว้พร้อมท้ังมีระยะเวลา
เตรียมการหาทุนสนับสนุนจากแหล่งภายนอกมากข้ึน ทําให้ลดการใช้จ่ายเงินรายได้คณะฯ ลงไปจากกรอบท่ีต้ัง
ไว้ ท้ังปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 แต่เนื่องจากเป็นการทดลองใช้เพียงหน่วยงานเดียวท่ีสังกัด
สํานักงานคณบดีท่ีมีการกําหนดการใช้เงินกับ PA  

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ จึงได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี
ทดลองใช้ระบบดังกล่าว และมอบหมายให้งานแผนและพัฒนาของคณะฯ ติดตามรายรับ - รายจ่ายจากเงิน
รายได้คณะฯ ในทุกรายไตรมาส และทําการเปรียบเทียบข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ก่อนใช้ระบบ 
PA) กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลังจากกําหนดให้ใช้ระบบกับหน่วยงานในสํานักงานคณบดี และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีมีการนําระบบไปใช้กับภาควิชา และงบดําเนินการส่วนกลางของทุกหน่วยงานท่ี
จําเป็นต้องมีการใช้จ่ายท่ีเกิดจากการสนับสนุนภารกิจงานประจําท่ีไม่ได้เคยถูกกําหนดด้วย PA ในส่วนของ PA 
หน่วยงานนั้น ระบุให้แต่ละหน่วยงานท่ีเสนอทําเป็นโครงการท่ีระบุอย่างชัดเจนท้ังด้านงบประมาณและ
กิจกรรมว่า ตอบสนองยุทธศาสตร์ในด้านใดของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําข้อตกลงการปฏิบัติงานรวมของคณะฯ 
และวงเงินรวมของปีงบประมาณนั้น ท้ังนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 มีการควบคุมงบประมาณ
และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนและไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณแต่ละโครงการทั้งนี้ได้แสดง
รายรับ - รายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ดังภาพท่ี 2 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเงินรายได้คณะฯ ประจําปี พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีมีการนํา PA มา
ใช้ควบคุมการดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ ในส่วนสํานักงานคณบดี แม้จะมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่รายรับก็มีการเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ส่งผลให้ผลการดําเนินการสุทธิเป็นบวกและไม่มี    
การใช้จ่ายเกินรายได้ประจาํปี 

ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ ยังให้ความสําคัญกับการนํา PA มาใช้ควบคุมงบประมาณ
ของท้ังคณะฯ และมีการเพ่ิมงบดําเนินการท่ีใช้ในการบริหารจัดการส่วนกลางเข้ามาใน PA ส่งผลให้ข้อมูล
ตัวเลขรายจ่ายด้วยเงินรายได้คณะฯเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นตัวเลขรายจ่ายท่ีคณะฯ ไม่เคยบันทึกและวิเคราะห์มาก่อน 
เดิมเป็นค่าใช้จ่ายแฝงท่ีไม่ได้นํามาคิดใน PA  อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า คณะฯ มี
รายรับที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการดําเนินการเชิงรุกที่ควบคู่กันไปกับการกําหนดวินัยการใช้จ่ายคือ 
การวางแผนของบประมาณต่างๆ จากแหล่งเงินอ่ืนมาสนับสนุนการทํากิจกรรมตามพันธกิจ ตามยุทธศาสตร์ 
รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการตามวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
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ภาพท่ี 2 แสดงรายรับ - รายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) 

 
จากเดิมรายจ่ายเก่ียวกับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นรายจ่ายท่ีมีมูลค่าสูงในทุกปี ท้ังครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่และครุภัณฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือขนาดเล็กท่ีใช้สําหรับการเรียนการสอนและวิจัย ท่ีจําเป็นต้องซ่อมแซมและหา
ทดแทนเพ่ิมเติม เน่ืองจากท่ีผ่านมาขาดการวางแผนการขอครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้ไม่สามารถ
ควบคุมรายจ่ายส่วนน้ีได้ เม่ือมีการใช้แผนการขอครุภัณฑ์มาควบคุมในภาพรวมของทุกหน่วยงานทําให้สามารถ
กําหนดวงเงินและแผนการใช้งบประมาณให้เหมาะสมต่อความต้องการและความจําเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ย่ิงข้ึน ทําให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลต่างรายได้สูงกว่ารายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 

สิ่งหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองยืนยันความสําเร็จของการนํา PA มาใช้ควบคุมงบประมาณการดําเนินกิจกรรม
ตามพันธกิจของส่วนงานที่ใช้เงินรายได้คณะฯ เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลการดําเนินการท่ีเป็นบวก พิจารณาได้จาก เงินรายได้สะสมของคณะฯ ในการดําเนินงานแต่ละปีของคณะฯ 
จะมีการนําเงินรายได้สะสมท่ีมีออกมาใช้ดําเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ เพ่ือเป็นเงินสํารองจ่าย ซ่ึงปกติจะ
อยู่ประมาณ 5 - 10% ของวงเงินประมาณการของงบประมาณรายจ่ายในปีน้ันๆ  

ผลการดําเนินงานตลอดท้ังปีของคณะฯ ท่ีจะส่งผลกับเงินรายได้สะสมโดยตรง เกิดจาก 2 ปัจจัยคือ  
1) จํานวนเงินรายได้สะสมท่ีนํามาสํารองจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณว่าเป็นเงินเท่าไหร่ สามารถส่งคืนได้หรือไม่ 
และ 2) เงินรายได้ประจําปีท่ีเกิดจาก  ผลบริหารงบประมาณตลอดท้ังปี ซ่ึงส่วนน้ีจะต้องนําไปคํานวณโดยหักเงิน
รายได้สะสมท่ีนํามาสํารองจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณก่อน อีกท้ังหากพบว่าในระหว่างปี เงินรายได้ปีปัจจุบันท่ี
นําเข้าระบบมาชา้หรือมีไม่เพียงพอกับรายจ่ายปีปัจจุบันจะต้องมีการนํา เงินรายได้สะสมออกมาใช้เพ่ิมข้ึน แต่ถ้า
สามารถบริหารจัดการควบคุมรายจ่ายและเร่งกระบวนการนําเงินรายได้เข้าระบบพร้อม ๆ กัน การได้รับ
งบประมาณสนับสนุนหรือได้รายได้เพ่ิมเติมก็จะสามารถทําให้เงินรายได้สะสมไม่กระทบและมีเพ่ิมข้ึนได้ 

มูลค่าเงินรายได้สะสมท่ีเพ่ิมข้ึนของคณะฯ เป็นเคร่ืองยืนยันถึงความสําเร็จของการนําหลักการของ
การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของกิจกรรมต่างๆ ท่ีระบุไว้ใน PA ทําให้มีการกําหนดกรอบวงเงินรายจ่ายท่ี
ชัดเจนและสมดุลกับรายรับประจําปี แสดงว่า คณะฯ มองเห็นปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด แม้ว่ารายรับของ
คณะฯ ส่วนใหญ่จะมาจากค่าลงทะเบียนของการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรายรับประเภทคงตัว ไม่ค่อยมี
การเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น การคงจํานวนของอาจารย์ผู้สอน จํานวนนักศึกษาท้ังของ
คณะฯ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ท่ีต้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เม่ือวิเคราะห์แล้วทําให้พบว่า รายรับ
รายปีท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันเกิดจากการดําเนินงาน การขอเงินสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากแหล่งเงินต่าง ๆ   
การทํากิจกรรมบริการวิชาการด้วยความทุ่มเทของบุคลากรภายในคณะฯ รวมไปถึงการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายอย่างมีระเบียบ ทําให้เกิดการบริหารสมดุลรายรับ - รายจ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวินัย
ทางการคลัง ส่งผลให้คณะฯ มีเงินรายได้สะสมท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงจํานวนเงินรายได้สะสมของคณะฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 

 
  จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินรายได้สะสมใน 2 ช่วงคือ ก่อนและหลังใช้
กําหนดกรอบวงเงินรายจ่ายควบคุม PA โดยในช่วงก่อนใช้กรอบวงเงินต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 มี
ร้อยละเพ่ิมข้ึน 6.40% ต่อมาเร่ิมมีการกําหนดกรอบวงเงินจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทําให้รายได้สะสม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.72% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท้ังน้ีเร่ิมพิจารณาโครงการเพื่อลดความซํ้าซ้อนของ
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีมีการดําเนินการคล้ายกัน ให้ดําเนินการร่วมกันเพ่ือเกิดโครงการท่ีจะดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ อาทิ การบูรณาการร่วมกันของแผนการทํากิจกรรมท่ีเสนอโดยงาน
การศึกษา ท่ีเสนอคือ “โครงการค่ายเสริมสร้างวิชาการ”กับโครงการของงานบริหารฯ คือ “โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการเสริมสร้างความรักความผูกพันองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม” ทําให้มีความ
ชัดเจนของการบริหารจัดการท้ังด้านวัตถุประสงค์ กําลังคน ผู้รับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และการใช้งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

หาก PA เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยขับเคลื่อนนโยบายและพันธกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กรแล้ว 
การกําหนดกรอบงบประมาณเพื่อควบคุมการใช้เงินในกิจกรรม PA ก็เป็นแนวปฏิบัติท่ีทําให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่ีมีในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นข้อยืนยันตามสมมติฐานท่ีว่า การนํากรอบงบประมาณมา
ดําเนินการร่วมกับการทํา PA ในการดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ ท่ีใช้เงินรายได้ประจําปี ทําให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและความม่ันคงทางการเงินของหน่วยงานมากข้ึน 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ผลของการใช้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ควบคุมกรอบการใช้จ่ายเงินรายได้

คณะฯ และประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(ศึกษาเปรียบเทียบปีประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังปณิธานเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”และมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลัยจะก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกน้ัน จําเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนเพ่ือ
การนําไปปฏิบัติท่ีสัมฤทธ์ิผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านสังคม และเศรษฐกิจ พร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาล และพัฒนา
ตนเองให้ก้าวทันโลก ให้เป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้สู่สังคม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและ
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Functional 
Framework) โดยมีการดําเนินงานใน Core Business ของมหาวิทยาลัย 3 ประการ คือ ต้องมีงานวิจัยเป็นตัว
ผลักดัน สนับสนุนการเรียนการสอนการบริการวิชาการในบริบทของการบริหารด้วยค่านิยมหลักของ
มหาวิทยาลัย (Mahidol Core Value) โดยต้องคํานึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยผลิตนักศึกษาท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็น “คนดีมีปัญญา นําพาสุข”ซ่ึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 9 
ด้านได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1) Research Excellence 2) Transformative Education 3) Healthcare and 
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Services Excellence 4) Internationalization 5) Social Responsibility 6) ICT - based University 7) 
Harmony in Diversity 8) Management for Sustainability และ 9) Human Resource Excellence 
ตามลําดับ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้สนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจาก 9 ยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์หลัก 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 เพ่ือให้สามารถรับมือกับความท้าทายและตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ แต่ยังคงวิสัยทัศน์เดิมคือ “มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งม่ันท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” เพ่ือเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1) Excellence in researchwith global 
and social impact 2) Excellence in outcome - based education for globally - competent 
graduates 3) Excellence in professional services and social engagement และ 4) Excellence in 
management for sustainable organization ตามลําดับ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 
 จากกรณีท่ีเงินรายได้สะสมเพ่ิมสูงข้ึน เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความสําเร็จจากการนํา PA มาควบคุม
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ต้อง
ตระหนักในเร่ืองการควบคุมงบประมาณรายรับและรายจ่ายเท่าน้ัน แต่ยังต้องให้ความสําคัญต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ของการนํางบประมาณไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้องค์กรด้วย จากการ
วิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณท่ีใช้จากเงินรายได้มของคณะฯ เพ่ือการสร้างกิจกรรมให้ตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกล่าวข้ันต้น โดยทําการเปรียบเทียบ 3 ปี ช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ียังไม่มีการใช้
กรอบงบประมาณมากําหนด PA (มี 9 ยุทธศาสตร์) และติดตามไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เม่ือเร่ิมใช้
นโยบายควบคุมกรอบงบประมาณของ PA (มี 4 ยุทธศาสตร์) ท่ีเร่ิมมีการกําหนดให้ทุกหน่วยงานของคณะฯ ใช้
กรอบงบประมาณกําหนด PA ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 4 สัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีใช้เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

 
จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีใช้เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 

พบว่า ภาระค่าใช้จ่ายท้ัง 2 ปีงบประมาณยังไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตามใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การใช้งบประมาณเป็นไปโดยไม่มีการวางแผน เป็น
เพียงการคัดเลือกโครงการที่เสนอมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีแนวทางตอบสนองยุทธศาสตร์ แล้วนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ทําให้สัดส่วนการใช้งบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ไม่สมดุล ทําให้เกิดการใช้
งบประมาณแบบไม่สมดุล และส่ิงท่ีปรากฎจากภาระค่าใช้จ่ายท้ัง 2 ปีงบประมาณคือ หน่วยงานต่าง ๆ ใน
คณะฯ ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปี พ.ศ. 2558) 
โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการใช้งบประมาณจากเงินรายได้ถึงร้อยละ 76.26 เพ่ืองานวิจัย แต่
ขาดให้ความสนใจน้อยต่อการรักษาสมดุลของการใช้งบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ โดยมี
สัดส่วน (เป็นร้อยละ) เพียงเล็กน้อยท่ีกระจายอยู่ในด้านการเรียนการสอนซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หลักสําคัญ 
รวมท้ังการปรับปรุงสถานท่ีต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้เอ้ืออํานวยต่อนักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เม่ือทดลองเริ่มการบูรณาการการใช้งบประมาณตามกรอบแผน
งบประมาณของแต่ละกิจกรรมใน PA ให้ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงได้
ทดลองเร่ิมใช้กับหน่วยงานเฉพาะภายในสํานักงานคณบดีก่อน พบว่า การใช้งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ เร่ิมมีความสมดุลข้ึน แต่ยังไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ การใช้งบประมาณเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
วิจัยยังคงมีสัดส่วนสูงมากกว่า 50% แต่ขาดกิจกรรมของ PA ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ท่ี 3 Excellence in 
professional services and social engagement ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมการส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีมี
มาตรฐานสู่สังคม ผู้วิจัยได้เสนอผลและรายงานต่อผู้บริหารคณะฯ และเสนอให้ปรับใช้นโยบายดังกล่าวกับทุก
หน่วยงานของคณะฯ ท่ีนอกเหนือจากสํานักงานคณบดี ร่วมกับการกําหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
PA ของทุกหน่วยงานให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ได้ทุกข้อ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีใช้กับงบประมาณปี พ.ศ 
2560 ท่ีคณะฯ ได้กําหนดให้งานแผนและพัฒนาของคณะฯ ทําหน้าท่ีประสานงานกับงานนโยบายและประกัน
คุณภาพ ในการบริหารจัดการในภาพรวมในทุกหน่วยงาน โดยหมายรวมถึง ภาควิชา ศูนย์ต่าง ๆ   

สัดส่วนการใช้เงินรายได้ฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พบว่า สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ในทุกด้านแบบสมดุล เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
โดยองค์กรจะมีภาพรวมท่ีชัดเจนของท้ังการใช้เงินและประเภทของโครงการ ท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด  

นอกจากนี้การกําหนดเป้ายุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน ยังช่วยให้งานแผนและพัฒนาของคณะฯ สามารถ
ดําเนินการในภารกิจหลักในการกําหนดแผนและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ในการกําหนดข้ันตอน 
กระบวนการ และเวลา ของการประสานงานกับทุกหน่วยงานของคณะ ในการจัดทําโครงการใหม่เพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินรายได้สะสมของคณะฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ให้ดีย่ิงข้ึน  

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์การใช้งบประมาณเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ด้านการวิจัย 

(การศึกษาเปรียบเทียบปีประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) 
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เงินรายได้คณะฯ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนั้น จะ

ทําการศึกษาเปรียบเทียบจากภาระค่าใช้จ่ายท่ีใช้เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
พบว่า สัดส่วนการใช้เงินจะใช้เน้นเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศท่ีร่วมในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Universities) การวิจัยจึงเป็นพันธกิจสําคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจําเป็นท่ีคณะฯ 
จะต้องคํานึงถึงพันธกิจหลักด้านอ่ืนท่ีสําคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ครบทุกด้านเช่นกัน ดังนั้นการใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแสวงหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมมา
สนับสนุนโครงการใหม่ ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขององค์กร สังคม และประเทศ ด้วยบริบทของ
องค์ความรู้และความสามารถที่คณะฯ มีอยู่จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีไม่เพียงแต่ช่วยให้คณะฯ เป็นองค์กรท่ีมีความ
ม่ันคง ย่ังยืนมากข้ึนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คณะฯ เป็นองค์กรหลักท่ีมีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ 

การมุ่งเน้นสนับสนุนพันธกิจหลักด้านการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ ท่ีให้ความสําคัญกับ
งานวิจัย ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ด้วยเหตุนั้น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนวิจัยอ่ืน 
ท่ีนักวิจัยของคณะฯ ได้รับแล้วคณะฯ ยังได้จัดการสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วยเงินรายได้คณะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
เงินสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การให้ทุนจ้างผู้ช่วยวิจัย สนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ รวมถึงการให้
ทุนสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ิมเติมกับหน่วยงานอ่ืนแบบ Matching fund 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือสําหรับการดําเนินการท่ีต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ สําหรับดัชนีชี้วัดท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพการวิจัยของสถาบันนั้น 
โดยท่ัวไปจะวัดจากจํานวนเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอกท่ีได้รับเพ่ือสนับสนุนการวิจัย จํานวนและคุณภาพของ
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวนการจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 
ค่า overhead ของหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรจากโครงการวิจัย หรือมูลค่าของการแบ่งปันสิทธิประโยชน์จากการนํา
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ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ท้ังนี้ยังหมายรวมถึงคุณค่าของการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ ในรูปแบบของการบริการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ด้วยเช่นกันเม่ือทําการ
เปรียบเทียบการใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2558 (ก่อนการใช้กรอบ
งบประมาณควบคุม PA) กับปี 2559 (ใช้กรอบงบประมาณควบคุม PA เฉพาะหน่วยงานในสํานักงานคณบดี) 
และปี 2560 (ใช้กรอบงบประมาณควบคุม PA ท้ังคณะฯ) กับผลชี้วัดด้านผลิตภาพผลงานด้านการวิจัยของ
คณะฯ (ตารางท่ี 1) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก่อนท่ีจะนํา PA มาใช้กําหนดและควบคุมงบประมาณ
รายจ่าย (จากเงินรายได้ประจําปีของคณะฯ) นั้น มีมูลค่าประมาณ 41.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 ซ่ึง
เป็นสัดส่วนของงบประมาณส่วนใหญ่ในปีงบฯ นั้นเม่ือเทียบกับยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ท้ังนี้พบว่า ถึงแม้สัดส่วน  
ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ท่ีใช้สนับสนุนพันธกิจวิจัย ในปีงบฯ 2559 (ร้อยละ 57.77) ท่ีคณะฯ 
เร่ิมนโยบายการใช้กรอบงบประมาณควบคุม PA เฉพาะหน่วยงานในสํานักงานคณบดี และปีงบฯ 2560 (ร้อยละ 
35.46) ท่ีกําหนดให้ใช้กับทุกหน่วยงานของคณะฯ นั้น จะน้อยกว่าในปี 2558 ก็ตาม แต่ไม่ได้หมายถึงการลดลง
ของเม็ดเงินท่ีใช้เพ่ือการวิจัย เนื่องจากจํานวนเงินท่ีใช้สําหรับสนับสนุนงานวิจัยนั้นเพ่ิมข้ึนทุกปีคือ 41.73 ล้าน
บาท (ปี2558) 43.07 ล้านบาท (ปี2559) และ 47.89 ล้านบาท (ปี2560) ตามลําดับ เนื่องจากคณะฯ ยังคงให้
ความสําคัญกับพันธกิจหลักด้านการวิจัยอยู่เป็นสําคัญ แต่สัดส่วนท่ีลดลง เป็นเพราะมีการบริหารจัดการให้แต่ละ
พันธกิจท่ีกําหนดด้วย PA เป็นไปอย่างสมดุล ท้ังประเภทกิจกรรมและการใช้เงิน โดยท่ีไม่กระทบต่อยอดรวม
งบประมาณในการขับเคล่ือนพันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ในปีนั้น ๆ และสามารถคงสมดุลของการใช้เงินเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ในทุกด้านของปีงบประมาณนั้นไว้ได้ อีกท้ังงานแผนและพัฒนาของคณะฯได้มีการเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนมาเพ่ิมเติมด้วย 

ส่วนการวัดผลด้านผลิตภาพของการวิจัยคณะฯ นั้น พบว่า ค่า Overhead ท่ีได้รับจัดสรรกลับคืนจาก
โครงการวิจัยท่ีได้รับเงินจากแหล่งทุนภายนอกนั้น มีจํานวนน้อยมากไม่ถึง 1 ล้านบาทในแต่ละปี และน้อยลงทุกปี 
เนื่องจากนโยบายของแหล่งทุนส่วนมากไม่กําหนดให้มีการจัดสรรในส่วนนี้ แสดงให้เห็นว่าพันธกิจวิจัย เป็นพันธกิจ
ท่ีคณะฯ ไม่ได้ทําเพ่ือรายได้ แต่ต้องให้การสนับสนุนโดยจัดงบประมาณเพิ่มเติม จัดโครงสร้างและจัดบริการให้
เอ้ืออํานวยต่อการวิจัยของบุคลากรใคณะฯ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านจํานวนและคุณภาพของผลงานวิจัยตีพิมพ์ จํานวน
การจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเป้าหมาย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการท่ีคณะฯ มีนโยบายในการใช้กรอบ
งบประมาณ และ PA มาควบคุมสัดส่วนของกิจกรรมท่ีตอบสนองแต่ละยุทธศาสตร์ ให้สมดุลอย่างครบทุกด้านในปี 
2559 - 2560 ไม่ได้ทําให้ตัวชี้วัดด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ จํานวนการจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาลดลง 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) 

 
ตารางท่ี 1 การใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ เพ่ือจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆและผลสัมฤทธ์ิ

ของการใช้งบประมาณเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
รายการจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆและผลสัมฤทธิ์ของการใช้
งบประมาณเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ที่ใช้เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัย (หน่วย: ล้านบาท) 41.731 43.071 47.892 
สัดส่วนงบประมาณเงินรายได้ที่คณะฯ ใช้เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัย           
เมื่อเทียบกับสัดส่วนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ในปีงบประมาณน้ัน (หน่วย: ร้อยละ) 76.26% 57.77%  35.46% 

รายละเอียดการสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วยงบประมาณเงินรายได้ที่คณะฯ 
- ทุนสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ 
- ร่วมสนับสนุนทุนกับหน่วยงานภายนอก 
- สนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะฯ                                      

- สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
- สนับสนุนการใช้เคร่ืองมือ ในหน่วยเคร่ืองมือกลาง 
- สนับสนุนปัจจัยที่จําเป็นต่อการวิจัย เช่น การซื้อฐานข้อมูล 

ตัวชี้วัดผลิตภาพของการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
ค่า Overhead (หน่วย : ล้านบาท)  0.442   0.299   0.213  
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ฯ (หน่วย : ชิ้น) 425 463 465 
จํานวนทรัพย์สินทางปัญญา 
(หน่วย : ชิ้น) 

ได้รับการจดทะเบียน 0 2  5 
ได้เลขท่ีคําขอจดทะเบียน 8 3  1 
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สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ได้นําเสนอการต้ังโจทย์วิจัยจากปัญหาท่ีพบในองค์กร คือ การลดลงของเงินรายได้สะสม 

และไม่สามารถควบคุมสมดุลรายรับ-รายจ่ายได้ติดต่อกันหลายปีงบประมาณ การต้ังสมมติฐานว่าการกําหนด
กรอบงบประมาณรายจ่ายให้สมดุลกับประมาณการรายรับประจําปี รวมทั้งการกําหนดประเภทและกรอบ
งบประมาณของแต่ละกิจกรรมในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ให้ชัดเจน จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณเงินรายได้  ส่วนงานในการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ท่ี
กําหนดนั้น มีแนวคิดมาจากการทดลองใช้เบื้องต้น (Preliminary study) และติดตามผลกับหน่วยงานท่ีใช้เป็น
ต้นแบบ คืองานความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดสํานักงานคณบดี ก่อนเป็นเวลาสองปี จากนั้นได้นําเสนอ
และนําแนวทางดังกล่าวไปขยายผลใช้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในคณะฯ ในเวลาต่อมา  

จากผลการทดลองกําหนดกรอบงบประมาณพิจารณาร่วมกับการทํา PA นอกจากจะทําให้คณะฯ มี
การใช้งบประมาณอย่างสมดุลกับรายรับ และมีทิศทางชัดเจนมากข้ึนพบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณดําเนินการโครงการให้ตอบยุทธศาสตร์อย่างตรงเป้าและครบถ้วนย่ิงข้ึน ซ่ึงผู้วิจัยได้ยกกรณีตัวอย่าง
ศึกษาด้านการสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากการวิจัยใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ท้ังท่ีกรอบงบประมาณเงินรายได้
คณะฯ มีปริมาณค่อนข้างเท่าเดิม และการนํา PA มาวางแผนกิจกรรมให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และกําหนดกรอบ
งบประมาณ ส่งผลให้สัดส่วนยุทธศาสตร์การวิจัยลดลง แต่คณะฯ ยังคงมีการใช้งบประมาณเพื่องานวิจัยสูง  
อย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าสัดส่วนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยจะลดลง แต่ไม่ได้มีผลกระทบกับปริมาณผลงาน
ตีพิมพ์ฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความทุ่มเทของบุคลากรภายในคณะฯในการดําเนินงาน การทํา
กิจกรรม การพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการวิจัยท่ีรอบคอบมากข้ึน รวมไปถึงการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายอย่างมีระเบียบ เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณสนับสนุนได้อย่างครอบคลุม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น และส่งเสริมวินัยทางการคลังให้แก่หน่วยงาน  อีกทั้งทําให้มี     
ความม่ันคงของเงินซ่ึงเห็นได้จากรายได้สะสมของส่วนงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คณะฯ นําเคร่ืองมือ PA มาบูรณาการร่วมกับการวางแผนกรอบ

งบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหางบประมาณรายรับและรายจ่ายท่ีขาดการควบคุม มีแนวคิดมาจากการทดลองใช้
เบื้องต้น (Preliminary study) และติดตามผลกับหน่วยงานท่ีใช้เป็นต้นแบบ คือ งานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ สังกัดสํานักงานคณบดี ก่อนเป็นเวลาสองปี จากนั้นได้นําเสนอและนําแนวทางดังกล่าวไปทดลอง
ขยายผลเพื่อใช้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในคณะฯ ผลปรากฎว่า เงินรายได้สะสมเพิ่มสูงข้ึน เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึง
ความสําเร็จ ตามสมมติฐานที่ว่า การนํากรอบงบประมาณมาดําเนินการร่วมกับการทํา PA ในการดําเนิน
กิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ ท่ีใช้เงินรายได้ประจําปี ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ความม่ันคงทางการเงินของหน่วยงานมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ต้องตระหนักในเร่ืองการควบคุม
งบประมาณรายรับและรายจ่ายเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํา
งบประมาณไปใช้ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้องค์กรด้วยซ่ึงภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 2559 ถึงแม้ไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้แต่สิ่งท่ีปรากฎท้ัง 2 ปีคือมีการใช้งบประมาณ
ส่วนใหญ่เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยโดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการใช้งบประมาณ
จากเงินรายได้ถึงร้อยละ 76.26 เพ่ืองานวิจัย ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงมีการวางแผนกิจกรรมให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ ผลปรากฎว่า เร่ิมมีการบูรณาการการใช้งบประมาณตามกรอบแผนงบประมาณของแต่ละ
กิจกรรมใน PA ให้ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯเริ่มมีความสมดุลข้ึน แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากมีการใช้งบประมาณเพ่ือยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวิจัยยังคงมีสัดส่วนสูงมากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มีนโยบายกําหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม PA ของทุกหน่วยงานให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ได้ทุกข้อ และกําหนดกรอบงบประมาณส่งผลให้เกิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์
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ในทุกด้านแบบสมดุล เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยองค์กรจะมีภาพรวมท่ีชัดเจนของ
ท้ังการใช้เงินและประเภทของโครงการ ท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกด้าน
อย่างเห็นได้ชัด 

ท้ังนี้  ผู้วิจัยได้ยกกรณีตัวอย่างศึกษาด้านการสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากเงิน
รายได้คณะฯ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะใช้เน้นเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเป็นหลัก ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักของคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยจึงเป็นพันธกิจสําคัญ การนํา PA มาใช้จึงเป็นการวางแผน
กิจกรรมให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และกําหนดกรอบงบประมาณ โดยคํานึงถึงการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจําเป็นท่ีคณะฯ จะต้องคํานึงถึงพันธกิจ
ด้านอ่ืนท่ีสําคัญต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปพร้อมกันในทุกด้านเช่นกัน ผลจากการนํา PA มาใช้ทําให้ 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ในด้านวิจัยลดลง แต่จํานวนเงินท่ีใช้สนับสนุนงานวิจัยเพ่ิมข้ึนทุกปี 
แต่สัดส่วนท่ีลดลงเป็นเพราะมีการบริหารจัดการให้แต่ละพันธกิจท่ีกําหนดด้วย PA เป็นไปอย่างสมดุล ท้ัง
ประเภทกิจกรรมและการใช้เงิน โดยท่ีไม่กระทบต่อกรอบงบประมาณในการขับเคลื่อนพันธกิจท่ีกําหนดไว้ในปี
นั้นๆ และสามารถคงสมดุลของการใช้เงินเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ในทุกด้านของปีงบประมาณนั้นไว้ได้ 
นอกจากนี้ผลงานตีพิมพ์ฯ ยังมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเกิดจากความทุ่มเทของบุคลากรภายในคณะฯ 
ในการดําเนินงาน การทํากิจกรรม การพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการวิจัยท่ีรอบคอบมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

1. การดําเนินงานโดยใช้ PA ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นระยะ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ในปัจจุบัน ป้องกันการเกิดปัญหาการเบิกจ่าย
ไม่ทันปีงบประมาณ และทําให้เป็นภาระผูกพันในปีงบประมาณถัดไป  

2. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ควรมีการทํากรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้สมดุล
จะช่วยให้ PA ควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถกําหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายได้จาก
รายจ่ายปีงบประมาณท่ีผ่านมา หรือรายงานสรุปผลการดําเนินงานงบประมาณ ซ่ึงจะช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลใน
การกําหนดกรอบการวางแผนและตัดสินใจในการเลือกจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับลําดับ
ความสําคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

3. กรณีท่ีผู้ดําเนินการโครงการตาม PA มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละ
โครงการถึงระยะเวลา การดําเนินการ ภาระค่าใช้จ่าย ส่งผลให้สามารถดําเนินการวางแผนล่วงหน้า และเขียน
โครงการเพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเงินรายได้คณะฯและเกิด
ความม่ันคงทางการเงิน 

4. การวางแผนการดําเนินงาน โดยมีกรอบงบประมาณเป็นพ้ืนฐานของการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายในแต่ละปี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากคณะฯ ได้มี
การวางแผนของตนเองเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการจัดลําดับความสําคัญ ซ่ึงจะช่วย
ลดการขอเพ่ิมงบประมาณท่ีเกินความจําเป็นในแต่ละปีได้ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ในทุกด้าน รวมถึงทําการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณบดีและภาควิชา 
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