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บทคัดย่ อ
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง “การจั ด ท าบั ญ ชี ข องพระอารามหลวงในเขตพื้ น ที่ ป ริ มณฑลของ
กรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวง และเพือ่ ศึกษาถึงประสิทธิภาพและความเป็ นมาตรฐานในการจัดทาบัญชีของ
พระอารามหลวง อ้างอิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ประชากรที่นามาใช้ในการสารวจ
คือ ผูจ้ ดั ทาบัญชีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑล
ของกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งสิ้ น 17 วัด โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่มี
คาถามทั้งชนิ ด ปลายปิ ดและค าถามชนิ ด ปลายเปิ ด สถิ ติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ สถิ ติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนาเสนอข้อมูลในรู ปของตารางแจกแจงความถี่ด้วยร้อยละ เพื่ออธิบาย
ข้อ มูลลักษณะประชากร ได้แก่ ข้อมู ล ของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมู ลทัว่ ไปของพระอาราม
หลวง การจัดทาบัญชีและรายงาน ได้แก่ การรับเงิน การจ่ายเงิน ทรัพย์สินของพระอารามหลวง การ
ควบคุมภายใน และปั ญหาในการจัดทาบัญชี
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 170 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อ ายุ
ระหว่างอายุ 45 ปี ขึ้นไป-55 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ งส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในด้าน
การทาบัญชีมาก่อน และเป็ นพระสงฆ์ ซึ่ งเขตพื้นที่ที่พระอารามหลวงตั้งอยูส่ ่ วนใหญ่อยูใ่ นจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ โดยพระอารามหลวงส่วนใหญ่เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี
หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงส่วนใหญ่ทาตามกฎระเบียบของพระอาราม
หลวงเอง ส่ วนผูท้ ี่จดั ทาบัญชีและออกรายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผูต้ รวจสอบ
ความถู กต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวงส่ วนใหญ่ คือ เจ้าอาวาส และส่ วนใหญ่ไ ม่มีการ
ตรวจสอบบัญชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก
การได้มาซึ่งรายได้ของพระอารามหลวง พบว่าส่วนใหญ่แหล่งที่มาของเงินมาจากการตูร้ ับ
บริ จาคตามวัตถุประสงค์และเงินทาบุญ ทั้งนี้ในการปฏิบตั ิเมื่อได้รับเงิน พระอารามหลวงส่ วนใหญ่
มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็ นระเบียบ ส่ วนการออกอนุ โมทนาบัตรให้โดยขึ้นอยูก่ บั การ
ร้อ งขอของผูบ้ ริ จ าค เมื่ อ ได้รั บ เงิ น จากตู ้บ ริ จาคแล้ว พระอารามหลวงส่ ว นใหญ่ จ ะปฏิ บ ัติ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุเอาไว้ ส่วนวิธีปฏิบตั ิในการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค มีการเปิ ดตูต้ ามกาหนดระยะเวลา

พระอารามหลวงส่วนใหญ่จะมีการสารองเงินสดไว้ในวัน 3,000-5,000 บาท โดยการจัดเก็บ
เงินสารองเจ้าอาวาสเป็ นคนเก็บ การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดสารองส่ วนใหญ่จะฝาก
ไว้กบั ธนาคาร โดยเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในชื่อของพระอารามหลวง
การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง ส่ วนใหญ่จ่ายเป็ นเงินสด และจะมีการ
จัดเก็บเอกสารในการจ่ายเงินอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อ ย แนวทางในการเบิกถอนเงินส่ วนใหญ่
ไวยาวัจกรเป็ นผูจ้ ดั ทา ผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร คือ เจ้าอาวาสเป็ นหลักร่ วมกับ
คณะกรรมการ หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง พระสงฆ์เป็ นผูด้ ูแล ผูม้ ีหน้าที่ใน
การจัดทาทะเบียนทรัพย์สินของพระอารามหลวง คือไวยาวัจกร การจัดการทรัพย์สินของของพระ
อารามหลวงมีการแยกประเภทออกเป็ นหมวดหมู่ ส่ วนการจัดสรรที่ดินของพระอารามหลวงจะให้
การเช่าที่ดินเพือ่ จัดงานต่าง ๆ และเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฎิบตั ิของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ พระอารามหลวง
ในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานครเห็นด้วยกับกาหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้พระอารามหลวง
ในการจัดประโยชน์และส่งเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง เก็บรักษาหนังสื อ
สาคัญของที่ดินพระอารามหลวง และออกระเบียบให้พระอารามหลวงถือปฏิบตั ิ ส่ วนการควบคุม
ภายในของรายได้ของพระอารามหลวง เมื่อออกใบเสร็ จรับเงินแล้ว ลงบัญชีรายรับ และอ้างเลขที่
ใบเสร็ จไว้ มี ก ารควบคุ ม เอกสารที่เ กี่ ยวกับการรับเงิน และพระอารามหลวงส่ วนใหญ่ไ ด้มีการ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไว้ในมือกับยอดในบัญชีทุกวัน
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวงได้กาหนดระเบียบใน
การนาทรั พย์สิน ของพระอารามหลวงไปใช้ มี การเปรี ยบเที ยบยอดการตรวจนับทรัพ ย์สิ นกับ
ทะเบียนทรัพย์สินทุกครั้ง และสิ่ งใดเป็ นสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียนสังหาริ มทรัพย์ สิ่ งใดเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ ให้นาลงทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์
ปั ญหาและอุ ปสรรคพบว่า พระอารามหลวงไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการดู แลทรัพย์สินกับ
ผูด้ ู แ ลบัญ ชี ซึ่ ง การที่ ม ามี ก ารแบ่ ง แยกนี้ อาจก่ อ ให้เ กิ ด การทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ นได้ เพราะอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวเลขโดยที่ไม่มีผใู ้ ดทราบ ในบางพระอารามหลวง ไม่มีการใช้เอกสาร ใบเสร็ จรับเงิน
และเอกสารใบอนุโมทนาบัตร รวมไปถึงการรับจากรายรับอื่น ๆ ทาให้ขาดเอกสารสาคัญหลัก ๆ ใน
การที่จะติดตามยอดของรายรับจากการบริ จาค การจัดการเรื่ องสินทรัพย์ ไม่มีการให้เลขรหัส อาจทา
ให้ทรัพย์สินเสียหายได้ เนื่องจากทรัพย์สินของวัดมมีจานวนมาก ไม่สามารถควบคุมได้ท้ งั หมด การ
จัดทารายงาน ไม่ว่าจะเป็ นรายรับรายจ่าย รายการทรัพย์สิน ส่ วนใหญ่จดั ทาขึ้นเป็ นรายปี ทาให้ไม่
สามารถมองเห็ นภาพโดยรวมของเงินภายในพระอารามหลวง รวมไปถึงการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ
หรื ออาจเกิดสิ่งผิดปกติข้ นึ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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ABSTRACT
This study “The Preparation of the Accounts of the Royal Temple in the Suburban Area of
Bangkok” is a survey research. The objective was to study the process and how to prepare the
accounting of the royal temples and to study the performance and quality in the accounting preparation
of the temples in accordance with the Regulation No. 2 (BE 2511). The population used in the survey
was the accountants and individuals involved in the accounting preparation of 17 temples in the
suburban Bangkok. The measurement used in this study was questionnaire, both closed and openended question types. The statistics used in the analysis are the descriptive statistic. The data was
presented in the form of percentage tables to describe the data on the demographic characteristics.
These include the data on the respondents and general information of the royal temples, the accounting
and financial reporting; including the income, expenses, and assets; internal control and accounting
issues.
The study found that the majority of 170 respondents were male, ranging from 45 years old 55 years old with undergraduate education. Most of them had previous experience in accounting and
they were in monkhood. The temples were situated mostly in Nakhon Pathom and Samutprakarn.
Most of the temples were third-grade royal monasteries.
The accounting rules of the monasteries follow their self-imposed rules. Temple wardens
were responsible for the accounting and reporting of the temples. Abbots were to check the accuracy of
the accounts in the monasteries. Mostly, there was no account auditing of the monasteries from the
outside.
On the income acquisition of the temples, it is found that main source of the funds was
donated through donation boxes for specific causes and merit pay. The second source was renting out
the space in the monasteries. The practice when receiving income for most of the monasteries had been
keeping financial document in an orderly manner. Most of them issued Anuomtnabatr depending on
the request of the donors. Upon the receipt of the money from the donation boxes, most will follow the
previously determined causes. The donation boxes were opened at the scheduled time.

The temples mostly had cash reserved at 3,000 -5,000 baht. Mostly, the pastor kept the cash
while, at some temples, it was kept by the temple wardens. The leftover of the cash reserve would be
deposited with banks under the temples’ names.
On the monasteries’ expense management, most paid cash and files the payment documents
in order. On the protocol for money withdrawal, mostly the temple wardens prepared the withdrawal.
The abbots would mainly authorize the withdrawal from the bank accounts jointly with the committee.
On the temples’ asset regulating, the duty of regulating the temples’ assets belongs to the
monks. The people responsible for the preparation of property records of the monasteries mostly were
the temple wardens. The royal temples’ assets were classified into categories and the monasteries’ land
would be allocated for renting out to different event organizers and to laypeople to build housing.
On the opinions on the regulations of the Office of National Buddhism, the royal temples in
the suburban Bangkok agreed with enforcing different forms on the monasteries to deal with their
benefits and sending the staff to assist in complying with regulations, storing the important of land
documents of the monasteries and issuing the regulations for them to follow.
On the internal control on the proceeds of the monasteries, upon issuing the receipts, there
were accounting on the revenue, recording of the reference numbers, and controlling the
documentation relating to the received funds. Most royal temples balanced their cash in hand with their
accounts every day.
On the internal control on management expenses of the temples, most had the regulations on
utilizing the monasteries’ property. There was a comparison of physical properties with property
records every time. Chattels were recorded on chattel records and real estates were recorded on real
estate records.
On problems and barriers, it was found that there was no division of responsibilities between
the trustees and the accountants in the temples. The lack of division may cause corruption as the
records can be manipulated without anyone’s knowledge. In some monasteries, there was no
document, receipt or Anuomtnabatr documents including revenues received from other sources. The
lack of major documents resulted in no reference code to track the amount of receipts from the
endowment. This may result in property damage because there is no overall control on the property.
Reporting, whether it is revenue, expenditure or inventory, mostly was made annually. The overall
picture, changes, or abnormality is not visible within the temples during the year.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากคณะผูว้ จิ ยั ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่
เป็ นอย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่ าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั คือ อาจารย์ ดร.รัฐกร สุขอ้วน ใน
การแนะนา ตรวจแก้ไข ให้ขอ้ เสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั รู ้สึก
ซาบซึ้งในความกรุ ณาของอาจารย์เป็ นอย่างยิง่ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร อาจารย์สนั ธยา ดารารัตน์ ที่เห็นความสาคัญและ
ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริ มงานวิจยั ฉบับนี้ รวมทั้งคณาจารย์ในคณะบัญชี วิทยาราชพฤกษ์ทุกท่าน
ที่ได้ให้คาปรึ กษา แก้ไขปั ญหา และให้กาลังใจในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี อาจารย์จุฑามาศ ชูจินดา คุณ
เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง คุณกิติยานภาลัย ภู่ตระกูล คุณชณานุช สายเย็น และคุณณภัทร โชคธนินกุล
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมทั้งกรรมการสอบโครงการวิจยั ที่ได้กรุ ณาให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไข และให้แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องของ
รายงานวิจยั ตรวจทานความถูกต้องของภาษา และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั
ขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระภิกษุที่เกี่ยวข้อง ไวยาวัจกรของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่
ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
เพือ่ ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาวิจยั
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้รับการช่วยเหลื อและกาลังใจจากสมาชิ กในครอบครัวยาทิพย์ และ
ครอบครัวจะกอ ทุกท่านที่ไ ด้ให้กาลังใจและให้ความช่ วยเหลื อ ตลอดเวลาในการทาวิจยั ฉบับนี้
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้เวลาและให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์จากวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา มารดา
ตลอดจนบูรพาจารย์และผูม้ ีพระคุณที่ได้อบรมสัง่ สอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนาความรู ้
ที่ได้รับไปพัฒนาการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดทาบัญชี มี ความสาคัญต่อ กิ จการ เพราะจะทาให้ทราบถึ งผลการดาเนิ นงาน ฐานะ
การเงิน หรื อการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน
และสามารถตรวจสอบได้ขององค์กร ทั้งองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากาไร และองค์กรที่
เป็ นสถาบันที่มิได้หวังผลกาไร องค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากาไรนั้นย่อมมีระบบบัญชีที่ดี
เนื่ อ งจากองค์ก รเหล่ า นี้ มี เ งิน ทุ นในการจ้า งบุ ค ลากรผูม้ ี ค วามรู ้ ความช านาญในด้า นการบัญ ชี เ ป็ น
ผูอ้ อกแบบและวางระบบบัญชีซ่ ึ งต้องจัดทาบัญชีตามกฎหมาย ในขณะที่องค์กรที่เป็ นสถาบันที่มิไ ด้
หวังผลกาไรยังขาดระบบบัญชี ที่เหมาะสม ดังเช่ นกรณี ของวัดซึ่ งเป็ นสถาบันการกุศล มี รายได้จาก
การรับบริ จาคและจากการทากิจกรรมทางศาสนา
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 วัดในพระพุทธศาสนาเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย
ดังนั้น กิจการและทรัพย์สินของนิ ติบุคคล ซึ่ งผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแล คือ เจ้าอาวาส
จะต้อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามข้อ กฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบับ ที่ 2
(พ.ศ. 2511) ข้อ 6 “ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรื อผูจ้ ดั ประโยชน์ของวัดซึ่ งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง
ทาบัญชีจ่ายเงินของวัด และเมื่ อสิ้ นปี ปฏิทินให้ทาบัญชี เงินรับจ่ายและคงเหลื อ ทั้งนี้ ให้เจ้าอาวาส
ตรวจตราดูแลให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยและถูกต้อง” และข้อ 8 ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
กาหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อื่นๆ และให้คาแนะนาการปฏิบตั ิแก่วดั เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี้” (กฏกระทรวง
ฉบับที่ 2, 2511)สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กาหนดแบบพิมพ์ต่างๆ ขึ้นเพือ่ ให้วดั ใช้
ทั้งนี้ บางวัดยังมิไ ด้จดั ทาบัญชีตามคาแนะนาของกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การดู แลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด แต่ล ะวัดมี การจัดทาบัญชี กันเอง โดยส่ วนใหญ่แล้ว
เจ้าอาวาสเป็ นผูจ้ ดั ทาบัญ ชี ต รวจสอบความถู กต้อ งและครบถ้ว นของการบั น ทึก รายการทางบัญ ชี
บางวัดไม่ มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั ระหว่างผูม้ ี หน้าที่ความรับผิดชอบดู แลทรัพย์สินกับผูจ้ ดั ทาบัญชี
เนื่ อ งจากมี จานวนบุค ลากรไม่ เ พียงพอ รวมถึ งผูท้ าบัญชี ของวัดขาดความรู ้ค วามสามารถทางด้า น
การวางระบบบัญชีและการบริ หารจัดการทรัพย์สิน ขาดเอกสารสาคัญในการรับเงิน และการจ่ายเงิน
ในแต่ละกิจกรรมของวัด ทาให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อไม่สามารถเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ทาให้การควบคุมดูแลทรัพย์สินไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ ซึ่ งส่ งผล
ให้เกิดการทุจริ ตได้ ดังจะเห็นได้จากกรณี ของวัดที่มีการนาเงินที่ได้รับจากการบริ จาคไปใช้ในลักษณะ

2
ที่ส่อ ทุจริ ต เช่ น การนาไปซื้ อ ที่ดิน เพื่อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ดิน ให้เป็ นของพระสงฆ์ระดับ ผูบ้ ริ หาร
ของวัด การขาดหลักฐานในการรับบริ จาคเงิน เป็ นต้น
คณะผูว้ ิจยั เห็ นความสาคัญว่า วัดจาเป็ นจะต้อ งบริ หารจัดการวัดให้เรี ยบร้อ ยไปทุกด้าน
ไม่ ว่ า จะเป็ นการบริ หารบุ ค ลากรภายในวัด การส่ ง เสริ มการศึ ก ษา การท ากิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา ตลอดจนการบริ หารจัดการศาสนสมบัติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสนสมบัติของวัดนั้น
มีผเู ้ ข้าไปใช้สอยมากมาย หรื อบางครั้งชาวบ้านมีการมีงานอาจจะต้องยืมของภายในวัดไปจัดงาน
นอกจากนี้ แล้วที่ดินที่ต้ งั วัดก็ดีหรื อ ที่ธรณี สงฆ์ วัดควรจะทาโฉนดและขึ้นทะเบียนให้เรี ยบร้อ ย
เพราะหากไม่ดูแลให้ดี อาจมีการบุกรุ กที่วดั หรื อที่ธรณี สงฆ์ ทาให้เกิดคดีความขึ้นมาแล้วมากมาย
ดัง นั้น เพื่อ ป้ องกัน ปั ญ หาอัน อาจจะเกิ ด ขึ้ น วัด ทุ ก วัน ควรการจัด ศาสนสมบัติ ต ามแนวปฏิ บ ัติ
ที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติกาหนด ทว่าบางวัดอาจจะมีศกั ยภาพไม่เท่าเทียมกัน วัดใหญ่
มีการรับจ่ายเงินมาก มีศาสนสมบัติมาก วัดเล็กมีการรับจ่ายเงินน้อยและมีศาสนสมบัติน้อย แต่ไม่ว่า
จะเป็ นวัดใหญ่ หรื อวัดเล็ก จะต้องมีการจัดการศาสนสมบัติไปในแนวเดียวกัน (กฏกระทรวง ฉบับที่
2, 2511) ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัด หากวัดจัดการศาสนสมบัติดว้ ยความเรี ยบร้อย ปั ญหาที่จะเกิดตาม
ก็นอ้ ยลงไปด้วย หรื ออาจไม่เกิดปั ญหาเลยก็เป็ นได้
การศึกษาในเรื่ องการจัดทาบัญชีของวัด คณะผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาเฉพาะพระอารามหลวง
ในเขตพื้นที่ในปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากยังมี ผูส้ นใจศึกษาหัวข้อ การจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวงในพื้นที่ดังกล่าวไม่ม ากนัก ด้วยเหตุผลดังกล่ าว คณะผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจ
ที่จะศึกษาการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร โดย
นาระบบบัญชี มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ นงานของวัด เพื่อนาผลการศึกษา
มาเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้ทราบ ถื อ เป็ นต้นแบบแก่ ว ดั ต่าง ๆ และเป็ นรู ปแบบในการบริ หาร
จัดการวัดในพระพุทธศาสนา เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมต่อไปในอนาคต
1.2 คาถามการวิจัย
การจัด ท าบัญ ชี ข องพระอารามหลวงในเขตพื้ น ที่ ใ นปริ ม ณฑลของกรุ งเทพมหานคร
มีลกั ษณะอย่างไร เป็ นไปตามมาตรฐาน (อ้างอิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)) หรื อไม่
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพือ่ ศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑล
ของกรุ งเทพมหานคร
1.3.2 เพือ่ ศึกษาระบบการควบคุมภายในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่
ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร (อ้างอิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511))
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 ผูร้ ับผิดชอบการจัดทาบัญชี และรายงานของพระอารามหลวง มีความสัม พันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
1.4.2 การรับเงินของพระอารามหลวง มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวง
1.4.3 การจ่ายเงินของพระอารามหลวง มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวง
1.4.4 การบริ หารจัดการทรัพย์สินของพระอารามหลวง มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพ
ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
1.4.5 การควบคุ มภายในของพระอารามหลวง มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิภาพในการ
จัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
1.5 ประโยชน์ ของงานวิจัย
1.5.1 ทราบถึงลักษณะ วิธีการ และปั ญหาในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่
ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ได้ระบบบัญชีของวัดไทยที่เหมาะสม อันจะนาไปสู่การควบคุมภายใน
ที่ดี และการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนมากขึ้น
1.5.2 เป็ นแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑล
ของกรุ งเทพมหานครให้มีการควบคุมภายในที่ดี ซึ่ งจะนาไปสู่ ความโปร่ งใสของการบริ หารจัดการ
ในระบบวัดไทย
1.5.3 ช่วยให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การจัดทา
บัญชี แ ละรายงานทางบัญ ชี และพระอารามหลวง การได้ม าซึ่ ง รายได้ ของพระอารามหลวง
การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง การกากับดู แลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
การควบคุมภายในของพระอารามหลวง ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิภาพในการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวง
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร
การวิจ ัยครั้ ง นี้ ศึ กษาเฉพาะผูจ้ ัด ท าบัญ ชี แ ละบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งในการจัด ท าบัญ ชี
ของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่จงั หวัดในปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
1.6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
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ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ช่วงระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555
1.6.4 ขอบเขตด้านสถานที่
การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น 18 พระอารามหลวง ประกอบด้วย
1.6.4.1 จังหวัดนครปฐม จานวน 5 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย ์ วัดไร่ ขิง
วัดพระประโทณเจดีย ์ วัดพระงาม และวัดเสน่หา
1.6.4.2 จัง หวัด นนทบุ รี จ านวน 3 พระอารามหลวง ได้แ ก่ วัด เขมาภิ ร ตาราม
วัดเฉลิมพระเกียรติ และวัดปรมัยยิกาวาส
1.6.4.3 จัง หวัด ปทุ ม ธานี จ านวน 3 พระอารามหลวง ได้แ ก่ วัด จัน ทน์ ก ะพ้อ
วัดชินวราราม และวัดเขียนเขต
1.6.4.4 จังหวัดสมุ ทรปราการ จานวน 4 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดไพชยนต์พลเสพย์
วัดกลางวรวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม และวัดทรงธรรม
1.6.4.5 จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดป้ อมวิเชียรโชติการาม
วัดเจษฎาราม และวัดสุ ทธิวาตวราราม
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.7.1 การจัดทาบัญชี หมายถึง หน้าที่ของผูท้ าบัญชี ซึ่งมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิิ คือ การรวบรวม
(Collecting) ข้อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ นประจ าวัน และหลัก ฐานข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งาน การบัน ทึ ก
(Recording) รายการที่ เกิ ดขึ้นในแต่ล ะครั้งให้ถูกต้อ งตามหลักการ พร้อ มกับบันทึ กข้อ มู ลให้อ ยู่ใ น
รู ปของหน่วยเงินตรา การจาแนก (Classifying) นาข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้ว มาจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่
ของประเภทบัญชีต่างๆ การสรุ ปข้อมูล (Summarizing) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จาแนกให้เป็ นหมวดหมู่
มาสรุ ปเป็ นรายงานทางการเงิน ซึ่ งแสดงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน ตลอดจนการได้มาและ
ใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
1.7.2 การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง หมายถึง ระบบการให้ขอ้ มูลโดยเป็ นระบบข้อมูล
ซึ่ ง ออกแบบขึ้ น เฉพาะ เพื่อ แสดงผลการด าเนิ น งาน ฐานะการเงิ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงฐานะ
การเงิน ของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ งและตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีเอกสาร
ที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
1.7.3 พระอารามหลวง (The Royal Temple) หมายถึง พระอารามหลวงเป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ย ์
หรื อ พระบรมวงศานุ วงศ์ ทรงสร้างหรื อทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรื อมี ผสู ้ ร้างน้อ มเกล้าน้อ มกระหม่อ ม
ถวายเป็ นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรื อบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็ น
พระอารามหลวง
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1.7.4 ไวยาวัจกร หมายถึง คฤหัสถ์ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ และ มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็ นหนังสือ
1.7.5 พื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร (The Suburban Area of Bangkok) หมายถึง
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร

บทที่ 2
ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทบทวนทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ ง ในโครงการวิจยั เรื่ อ ง การจัดทาบัญชี ของ
พระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานครในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี
แนวความคิด เอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยนาเสนอและจัดลาดับเนื้อหาสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อสมมติทางการบัญชี
2.2 ระบบข้อมูลทางการบัญชี
2.3 วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลทางการบัญชี
2.4 ส่วนประกอบของระบบบัญชี
2.5 ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกบันทึกไว้
2.6 ประเภทและลักษณะกิจการที่ไม่แสวงหากาไร
2.7 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2535
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
2.8 ทฤษฎี Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
2.9 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการวัด
2.10 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักธรรมกับการบริ หาร
2.11 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
2.12 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 ข้ อสมมติทางการบัญชี
ประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการบัญชี คือ สมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรั บอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย เมื่ อต้นปี พ.ศ. 2542 ทางสมาคมได้มีการปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีใหม่ และยกเลิกมาตรฐานการบัญชีเดิมในหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชี ให้ส อดคล้อ งกับมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของ
การบัญชีจะเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการศึกษาแนวทิศทางการบัญชี จะช่วยให้เข้าใจถึ ง
หลักเกณฑ์สาคัญในการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่ งโยงไปถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
และจะช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินมีความเข้าใจ และเชื่อถือในข้อมูลทางการบัญชีมากขึ้นด้วย ซึ่ งสมาคม
นักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย ได้กาหนดไว้ในแม่ บทการบัญชี ซึ่ งเป็ น
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ใหม่ ที่ใ ช้แ ทนมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 1 เรื่ อ งข้อ สมมติ ข้ นั มู ล ฐาน
ทางการบัญชี ดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2555)
2.1.1 เกณฑ์คงค้าง
ภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการ และเหตุ การณ์ ทางบัญชี จะรั บรู ้ เมื่ อ เกิ ดขึ้น ไม่ ใ ช่ เมื่ อ
มี ก ารรับ หรื อ จ่า ยเงิ นสด ซึ่ งหมายถึ ง การบันทึ กรายการทางการบัญ ชี จ ะบัน ทึก และแสดงใน
งบการเงินตามงวดเวลาที่รายการนั้น ๆ เกินขึ้นจริ ง โดยไม่คานึ งว่ามีการรับเงินสด หรื อจ่ายเงินสด
ขณะเกิดรายการนั้นหรื อไม่
2.1.2 การดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
โดยทัว่ ไปงบการเงินจะจัดทาขึ้น ภายใต้ขอ้ สมมติว่ากิจการจะดาเนิ นงานอย่างต่อ เนื่ อ ง
และดารงอยูต่ ่อไปในอนาคต ซึ่ งหมายถึง กิจการที่ต้ งั ขึ้นมาแล้ว ย่อมมีวตั ถุประสงค์จะดาเนิ นงาน
ต่อ ไปเรื่ อ ย ๆ โดยไม่ มี กาหนดเวลา ว่าจะเลิ กกิ จการเมื่ อ ไร หรื อ นานเพียงพอที่จ ะปฏิบตั ิ ตาม
แผนงานและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ได้ผกู พันไว้จนกว่าจะเสร็จ
2.1.3 ลักษณะเชิงคุณภาพ
ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ขอ้ มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้
งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมี 4 ประการได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรี ยบเทียบกันไป
2.1.3.1 ความเข้าใจได้ หมายถึง งบการเงินนั้นจะต้องสามารถเข้าใจได้ทนั ที่ที่ผูใ้ ช้
งบการเงินใช้ขอ้ มูล ทั้งนี้อยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติที่วา่ ผูใ้ ช้งบการเงินนั้นจะต้องมีความรู ้ในเรื่ องของธุรกิจ
พอควร
2.1.3.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินจะต้องเป็ นข้อมู ล
ที่มีประโยชน์ต่อ การตัดสิ นใจของ ผูใ้ ช้งบการเงิน นั่นคือ สามารถทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินประเมิ น
เหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งยืนยัน หรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดของผลการประเมินที่ผา่ นมา
ของผูใ้ ช้งบการเงิน
2.1.3.3 ความเชื่ อถื อได้ ข้อ มู ลที่แสดงในงบการเงินจะต้อ งปราศจากความผิดพลาด
ที่มีนยั สาคัญและความลาเอียง นัน่ คือ จะต้องแสดงรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีอย่างเที่ยงธรรม
ตามที่ตอ้ งการให้แ สดงหรื อ ควรจะแสดง ตามเนื้ อหา และความเป็ นจริ งเชิงเศรษฐกิจ เช่ น กิจการ
อาจจะโอนรถยนต์ให้กบั บุคคลอื่น โดยมีหลักฐานยืนยันการโอนกรรมสิ ทธิ์ตามกฎหมาย แต่ใน
สัญญายังระบุให้กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์ดงั กล่ าวในอนาคตนั่นต่อไป กรณี เช่นนี้
การที่กิจการจะรายงานว่ามีการขายรถยนต์ จึงไม่ สามารถถือได้ว่าเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
รายการที่เกิดขึ้น
ผูจ้ ดั ทางบการเงินจะต้องใช้ความระมัดระวังในการรายงานเหตุการณ์ ทางการเงิน เมื่ อ
ประสบกับความไม่แน่ นอน อันหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ความสามารถใน
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การเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ ความไม่แน่ นอนของหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสัญญารับประกัน คดี ฟ้องร้อง โดยจะต้อ งใช้ดุลยพินิจที่จาเป็ นในการประมาณการรายได้
ความไม่แน่นอน เพือ่ งบการเงินแสดงจานวนที่สูงหรื อต่าจนเกินไป นอกจากนี้ ข้อมูลในงบการเงิน
ที่เชื่อถือได้ตอ้ งครบถ้วน ภายใต้ขอ้ จากัดของความมีนยั สาคัญ และต้นทุนในการจัดทา
2.1.4 เหตุการณ์ที่มีนยั สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ซ่ ึ งถ้าหากผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบ
แล้วอาจจะตัดสินผิดไปในกรณี ที่รับทราบ ในทางปฏิบตั ิความมีนัยสาคัญของรายการมักจะกาหนด
โดยคิดเทียบเป็ นร้อยละของสินทรัพย์ หนี้สิน หรื อกาไรสุทธิ แล้วแต่กรณี
2.1.5 การเปรี ยบเทียบกันได้ ผูใ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการ
ในรอบระยะเวลาต่างกัน เพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของ
กิ จการนั้น และต้อ งสามารถเปรี ยบเที ยบงบการเงินระหว่างกิ จการเพื่อ ประเมิ นฐานะการเงิ น
ผลการดาเนิ นงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน โดยผูใ้ ช้งบการเงินต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม แม้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 จะถูก
ยกเลิกแล้ว แต่ในเนื้อหาบางส่ วนโดยเฉพาะข้อสมมติข้ นั มูลฐาน ยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผศู ้ ึกษาวิชาการ
บัญชีตอ้ งทาความเข้าใจ
2.1.6 ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี คือ ข้อกาหนดทางการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับกันโดย
ไม่มีการพิสูจน์ โดยปกติมกั กาหนดขึ้นจากการประมวลจากหลักและวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ กัน ใน
บางครั้งข้อกาหนดดังกล่าวมีลกั ษณะที่ไม่มีเหตุผล ข้อสมมติข้นั มูลฐานของการบัญชีเป็ นหลักเกณฑ์
ที่สาคัญในการจัดทางบการเงิน หากผูใ้ ช้งบการเงินไม่เข้าใจถึงข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี
ก็ย ากที่จ ะเข้า ใจว่า ทาไมนัก บัญ ชี จึ ง เสนอข้อ มู ล ในลัก ษณะเช่ น นั้น โดยปกติ นัก บัญ ชี ที่ จดั ท า
งบการเงินจะไม่กล่าวถึงข้อสมมติดงั กล่าวซ้ าอีก ทั้งนี้ เพราะเป็ นที่เข้าใจกันว่าข้อสมมติข้ นั มูลฐาน
นั้น ได้รับการยอมรับและใช้กนั อยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการจัดทางบการเงินไม่ได้ใช้ขอ้ สมมติ
ดังกล่ าว ก็จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ทราบพร้อ มด้วยเหตุผล เท่าที่ผ่านมาข้อ สมมติข้ นั มู ลฐานของ
การบัญชี ถูกกาหนดขึ้นโดยประมวลมาจากหลักและวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ กัน จนข้อสมมติน้ นั ๆ ได้ถือ
ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป คณะกรรมการของสมาคมวิชาชีพการบัญชีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้พยายาม
จัดทาข้อสมมติข้นั มูลฐานดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าทากันได้หลายแบบ แต่ละแบบจะมีจานวนข้อสมมติ
ซึ่ งเป็ นแนวความคิดขั้นมูลฐาน (Concepts) ข้อสมมติข้ นั มูลฐาน (Assumption) และหลักการบัญชี
(Principles) ต่าง ๆ กัน ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็ นข้อสมมติข้ นั
มูลฐานของการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ ง
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 ซึ่ งกาหนดให้เริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับงวดหรื อปี สิ้ นสุ ด วันที่ 1
กันยายน 2522 เป็ นต้นไป สรุ ปได้วา่
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2.1.6.1 หลักการใช้หน่ วยเงินตราในการบัญชี (Monetary Unit Assumption) การบัญชี ให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางการบัญชีอาจเป็ นพรรณนาโวหารก็ได้ แต่ขอ้ มูล
ดัง กล่ า วจะให้ค วามหมายไม่ ชัดเจนเท่ า ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นตัว เลข เนื่ อ งจากหน่ ว ยเงิ น ตราใช้เ ป็ นสื่ อ
ในการแลกเปลี่ยน และทาหน้าที่เป็ นหน่ วยวัดราคา ดังนั้นนักบัญชีจึงใช้หน่ วยเงินตราในการวัดผล
การดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
2.1.6.2 หลักความเป็ นหน่ วยงานของกิจการ (Entity Concept) ข้อมูลทางการบัญชีเป็ น
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานหนึ่ง ๆ ซึ่ งแยกต่างหากจากเจ้าของกิจการและกิจการอื่น หน่ วยงานในที่น้ ี
ได้แก่ หน่ วยธุ รกิ จ ซึ่ งอาจเป็ นในรู ปของบริ ษทั จากัด ห้างหุ ้นส่ วน บุคคลคนเดี ยวหรื อ ในรู ปอื่ น
ดังนั้นจึงต้องระบุหน่วยของกิจการไว้ในงบการเงินนั้น ๆ ความเป็ นหน่วยงานตามข้อสมมติของการ
บัญชีอาจไม่เหมือนกับความหมายของความเป็ นหน่ วยงานตามกฎหมาย เช่น บริ ษทั ต่าง ๆ ในเครื อ
เป็ นกิจการแยกกันตามกฎหมาย แต่ในการทางบการเงินรวมนักบัญชีถือว่าบริ ษทั ต่าง ๆ ในเครื อนั้น
เป็ นหน่วยธุรกิจเดียวกัน
2.1.6.3 หลักการใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม (Objectivity Principle) เนื่ องจากงบการเงิน ทา
ขึ้นเพื่อ ประโยชน์ของบุคคลหลายฝ่ าย ซึ่ งอยู่ในสถานะต่าง ๆ กัน นักบัญชี ผทู ้ างบการเงินอยูอ่ ี ก
สถานะหนึ่ ง ดังนั้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ ยวข้อ งเข้าใจงบการเงินของกิ จการได้ถู กต้อ งใกล้เคียงกับ
ความเป็ นจริ งมากที่สุด การบันทึกรายการบัญชีและการทางบการเงิน จึงต้อ งจัดทาขึ้นโดยอาศัย
หลักฐานและข้อเท็จจริ งอันเที่ยงธรรมที่บุคคลต่าง ๆ ยอมรับและเชื่อถือได้ หลักฐานดังกล่าวจะต้อง
ปราศจากความลาเอี ยงหรื อ ไม่ มีอ คติต่อ บุคคลหนึ่ งบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยพยายามหลี กเลี่ ยง
ความคิดเห็นส่วนบุคคลให้มากที่สุด
2.1.6.4 หลักรอบเวลา (Time Period Assumption) กระบวนการการบัญชีการเงิน ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการสาหรับรอบเวลาหรื อรอบบัญชีที่ระบุไว้ ส่ วนผูใ้ ช้
งบการเงินทาการประเมินผลและตัดสิ นใจเกี่ยวกับกิจการตามวาระและเวลาต่าง ๆ กันตลอด อายุ
ของกิจการ ดังนั้น จึงต้องแบ่งการทางานของกิจการออกเป็ นรอบเวลาสั้น ๆ เพื่อจัดทาข้อมูลไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ โดยปกติรอบเวลาดังกล่าวมักจะกาหนดไว้เท่ากันเพื่อประโยชน์ ใน
การเปรี ยบเทียบและมีระบุไว้ชดั ในงบการเงิน
2.1.6.5 หลักการดาเนินงานสืบเนื่ อง (Going Concern Assumption) กิจการที่จดั ตั้งขึ้น ย่อม
มีวตั ถุประสงค์ที่จะดารงอยูโ่ ดยไม่มีกาหนด กล่าวคือ หากไม่มีเหตุช้ ีเป็ นอย่างอื่นแล้ว กิจการที่ต้ งั
ขึ้นย่อมจะดาเนินงานต่อเนื่องกันไปอย่างน้อยก็นานพอที่จะดาเนินงานตามแผนและข้อผูกพัน ที่ได้
ทาไว้จนสาเร็จ นักบัญชีจึงมีขอ้ สมมติข้ นั มูลฐานว่ากิจการไม่ต้ งั ใจที่จะเลิกดาเนิ นงาน หรื อไม่
จาเป็ นต้องเลิกดาเนินงาน หรื อต้องลดปริ มาณการดาเนิ นงานลงอย่างมาก หากมีเหตุอื่นใดชี้ให้เห็น
ว่าเหตุการณ์ในภายหน้าจะไม่เป็ นไปตามข้อสมมติดงั กล่าว ก็จะต้องใช้มาตรฐานการบัญชี ที่กาหนด
ไว้สาหรับเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยเฉพาะแทน
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2.1.6.6 หลักราคาทุน (Cost Principle) หลักราคาทุนเกี่ยวโยงกับหลักความดารงอยูข่ อง
กิจการ ตามหลักราคาทุนการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาทุนเดิม ซึ่งหมายถึง ราคาอัน
เกิ ดจากการแลกเปลี่ยน ราคาทุนเป็ นราคาที่เหมาะสมกว่าราคาอื่ น ๆ เพราะราคาทุนเป็ นราคาที่
แน่นอนและสามารถคานวณได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความเห็นของแต่ละคน ซึ่ งอาจ
แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามการใช้ราคาทุนเป็ นเกณฑ์ก็มีขอ้ เสียหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กรณี ที่ระดับราคาสิ นค้าเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมาก ในกรณี ที่มีการใช้ราคาอื่ นที่มิใช่ ราคาทุน ควร
เปิ ดเผยให้ทราบด้วย
2.1.6.7 หลักการเกิ ดขึ้นของรายได้ (The Revenue Realization Principle) หลักการ
เกิ ดขึ้นของรายได้เป็ นหลักเกี่ ย วกับการบันทึกรายได้จากการขายสิ นค้าหรื อ ให้บริ ก ารแก่ ลู กค้า
ว่าควรจะถื อว่ารายได้เกิดขึ้นเมื่อ ใด และในจานวนเงินเท่าใด โดยทัว่ ไป นักบัญชีจะลงบันทึกว่า
รายได้ได้เกิ ดขึ้นแล้ว เมื่อมี เงื่อนไข 2 อย่าง คือ (1) กระบวนการก่ อให้เกิ ดรายได้สาเร็ จแล้ว
และ (2) การแลกเปลี่ ย นได้เกิ ด ขึ้น แล้ว กล่ าวอี กนัย หนึ่ งก็ คื อ รายได้เ กิ ด ขึ้น ในงวด ซึ่ งได้มี
การส่ งมอบสิ นค้าหรื อ ให้บริ การแก่ ลู กค้าแล้ว สาหรั บจานวนเงินที่ บนั ทึ กเป็ นรายได้น้ ันก็คื อ
จานวนที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี นักบัญชีถือว่ารายได้เกิดขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นที่แตกต่างไปจากข้างต้น
2.1.6.8 หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ (Matching Principle) หน้าที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ของ
บัญชีคือการจับคู่ผลความสาเร็ จ (ตามที่วดั ด้วยรายได้) กับความพยายาม (ตามที่วดั ด้วยค่าใช้จ่าย)
หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เป็ นแนวทางสาหรับตัดสิ นว่า รายการใดบ้างที่จะเป็ นค่าใช้จ่ายใน
งวดบัญชีน้ นั ๆ วิธีการคือ จะมีการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ก่อน ถัดจากนั้นจึง
เอาค่าใช้จ่ายไปจับคู่กบั รายได้
2.1.6.9 หลักเงินค้าง หรื อ เกณฑ์คงค้าง (Accrual Principle) เมื่ อ พิจารณาหลักการ
เกิดขึ้นของรายได้คู่กนั ไปกับหลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เราจะได้หลักที่นิยมเรี ยกกันทัว่ ไปว่า
หลักเงินค้าง (Accrual Basis) ในปั จจุบนั สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย
ได้บญั ญัติศพั ท์บญั ชีคานี้ โดยเรี ยกว่า "เกณฑ์คงค้าง" ในการคานวณกาไรและขาดทุนสาหรับงวด
นักบัญชีตอ้ งคานึ งถึงรายได้และค่าใช้จ่ายนั้น และแยกส่ วนที่ไม่เป็ นของงวดนั้นออก ตามวิธีการ
บัญชีที่ถือเกณฑ์เงินสด จานวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมดสาหรับงวดอาจถือได้ว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
แต่ตามหลักเงินค้างหรื อ เกณฑ์คงค้าง รายได้ถือว่าเกิดขึ้นเมื่ อ เข้าเกณฑ์ 2 ประการดังกล่ าวแล้ว
และใช้หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้เพื่อให้ได้มาซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับงวด แม้จะยังไม่มี
การรับเงินและจ่ายเงินก็ตาม
2.1.6.10 หลักโดยประมาณ (Approximation Assumption) การคานวณกาไรและขาดทุน
ต้องอาศัยการปั นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ารอบบัญชีต่าง ๆ เข้ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อนและ
เป็ นส่วนเข้ากิจกรรมที่มีลกั ษณะร่ วมกัน การคานวณจึงจาเป็ นต้องทาโดยวิธีการประมาณการ การ
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ด าเนิ น งานของกิ จ การมี ล ัก ษณะต่ อ เนื่ อ งกั น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมี ค วามไม่ แ น่ น อนและมี
ลักษณะร่ วมสัมพันธ์กนั ทาให้นกั บัญชีไม่อาจคานวณกาไร และขาดทุนได้ถูกต้องแน่ นอน จึงต้อง
ใช้วธิ ีประมาณการและใช้ดุลยพินิจประกอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.1.6.11 หลัก ความสม่ า เสมอ (Consistency Principle) การใช้ง บการเงิน ส าหรั บ
ระยะเวลาหนึ่ ง บางครั้งอาจเพียงพอในการช่วยตัดสิ นใจ แต่งบการเงินสาหรับระยะเวลาหลาย ๆ
ช่วงติดต่อกันไปย่อมจะมีความหมายและให้ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ได้ดีกว่าการเปรี ยบเทียบงบการเงิน
สาหรับระยะเวลาที่แตกต่าง ย่อมจะเกิดผลและมีประโยชน์ต่อเมื่องบการเงินนั้น ๆ ได้จดั ทาขึ้นโดย
อาศัยมาตรฐานการบัญชี เดี ยวกัน ฉะนั้นการปฏิบตั ิทางบัญชี ของกิ จการหนึ่ ง ๆ จึงต้อ งยึดหลัก
ความสม่าเสมอ กล่าวคือ เมื่อเลือกใช้การปฏิบตั ิบญั ชีวิธีใดแล้วจะต้องใช้วิธีน้ นั โดยตลอด แต่ท้ งั นี้
มิได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิบญั ชีไม่ ได้เลย เพราะเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมใน
ธุรกิจย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
2.1.6.12 หลักการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (Full Disclosure Principle) นักบัญชี มี
หน้าที่เปิ ดเผยข้อมู ลการเงินที่สาคัญทั้งหมดต่อ ผูใ้ ช้งบการเงิน ในเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้อมู ล นี้ ไม่ มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่า การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอควรมีลกั ษณะอย่างไร โดยทัว่ ไปนักบัญชีจะตัดสิ น
โดยถือว่า ถ้าไม่เปิ ดเผยแล้วจะเป็ นเหตุให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจผิดพลาด ความเห็นจึงอาจแตกต่างกัน
ได้ม าก ว่า รายการใดบ้างที่ ค วรเปิ ดเผย ดัง นั้น หลัก เกณฑ์ที่ ค วรน ามาใช้คื อ "เมื่ อ สงสัย ให้
เปิ ดเผย" การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหมายความรวมถึ ง รู ปแบบการจัดรายการและข้อมู ลใน
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน คาศัพท์ที่ใช้ การแยกประเภทรายการ เกณฑ์ที่ใช้ใ น
การคานวณ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เน้นถึงลักษณะและชนิ ดของการเปิ ดเผยต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่ทาให้งบ
การเงินให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
นอกจากข้อสมมติข้ ึนมูลฐานของการบัญชี 12 ข้อข้างต้นแล้ว ยังมี ขอ้ ควรคานึ งในการใช้
มาตรฐานการบัญชี (Exceptions to Accounting Principles) เพิม่ เติมเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังนี้
2.1.6.13 หลักความระมัดระวัง (Conservatism) ในการดาเนิ นกิจการ ความไม่แน่ นอน
มักเกิดขึ้นเสมอ การทางบการเงิน จะต้อ งใช้ความระมัดระวังรับ รู ้เรื่ อ งความไม่ แน่ นอนนี้ ไว้ดว้ ย
หลักความระมัดระวัง หมายถึ งว่าในกรณี ที่อ าจเลื อ กวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีไ ด้มากกว่าหนึ่ งวิธี
นักบัญชีควรเลือกวิธีที่จะแสดงสินทรัพย์และกาไรในเชิงที่ต่ากว่าไว้ก่อน หลักโดยย่อ คือ "ไม่คาดการณ์
ว่าจะได้กาไร แต่จะรับรู ้การขาดทุนไว้อย่างเต็มที่ ในกรณี ที่สงสัยให้ตดั เป็ นค่าใช้จ่ายทันที" ทั้งนี้
มิได้หมายความว่าหลักความระมัดระวังจะเป็ นเหตุผลสนับสนุนให้กิจการตั้งสารองลับได้
2.1.6.14 หลักเนื้ อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ (Substance Over Form) นักบัญชีให้ความสนใจ
ในเนื้ อ หาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ แม้รูปแบบทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ น้ นั อาจจะแตกต่าง
จากรู ปแบบทางกฎหมายก็ตาม โดยปกติเนื้อหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะสอดคล้อง
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กับรู ปแบบทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามในบางครั้งเนื้ อหากับรู ปแบบทางกฎหมายอาจแตกต่างกัน
นักบัญชีจึงควรเสนอในงบการเงิน ซึ่งรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเนื้ อหาและตามความเป็ น
จริ งทางการเงิ นไม่ ใช่ตามรู ปแบบทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้ทราบข้อมู ล
เกี่ยวกับกิจการทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์น้ นั ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.1.6.15 หลักการมี นัยสาคัญ (Materiality) งบการเงินควรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญ
พอที่จะกระทบต่อการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดาเนิ นงาน
ฐานะการเงิ นและการเปลี่ ย นแปลงฐานะการเงิ นของกิ จการ เหตุ การณ์ ที่ มีนัยส าคัญ หมายถึ ง
เหตุการณ์ ซึ่ งหากผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งไม่ ได้รับทราบแล้วอาจต้องตัดสิ นใจผิดไปจากกรณี ที่ได้รับทราบ
ดังนั้น เมื่อนักบัญชีได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ใดซึ่ งมีนัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้ว
นักบัญชีตอ้ งรายงานเหตุการณ์ดว้ ยความระมัดระวัง
2.1.6.16 หลักการปฏิบตั ิเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice) หมายความถึ ง
การยอมให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับธุรกิจบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน เป็ นต้น แตกต่าง
ไปจากวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับธุรกิจทัว่ ไปได้ เนื่ องจากการเน้นถึงความสาคัญของข้อมูลอาจจะ
ให้ตามลาดับไม่เหมือนกัน
2.2 ระบบข้ อมูลทางการบัญชี
ระบบข้อมูลการบัญชี หมายถึ ง ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ิงานทางบัญชี รวมถึ งการจด
บันทึกตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานหรื อใช้ทรัพยากร การจัดแยกประเภทข้อมูล การเก็บรักษา
เอกสารและสมุดบัญชี และการจัดทางบการเงิน ข้อมู ลที่ไ ด้จากระบบบัญชี อยู่ในรู ปแบบต่าง ๆ
พร้อ มที่จะให้ผูร้ ับน าไปใช้ป ระโยชน์ ซ่ ึ งแต่ล ะรู ปแบบนั้น ต้อ งต้อ งจัดทาให้เหมาะสมกับแต่ล ะ
กิจการ เพือ่ ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพและทันท่วงที(สุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553)
2.3 วัตถุประสงค์ของระบบขอมูลทางการบัญชี
วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลทางการบัญชีเพื่อจัดหาข้อมูลที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ช้ขอ้ มู ล ทางการบัญชี มีอ ยู่ 2 กลุ่ มด้วยกัน คือ บุคคลภายนอกและภายในกิ จการ
บุคคลภายนอก ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนในกิจการ เจ้าหนี้ เงินกู้ หน่ วยงานของรัฐบาล ลู กค้า คู่แข่ง
ผูส้ นใจโดยทัว่ ไป ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ กันไป ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของแต่ละบุคคล ส่วนผูใ้ ช้ภายใน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่ งต้องการข้อมูล
แตกต่างกันในแต่ละระดับความรับผิดชอบ และความเกี่ยวเนื่ องในการใช้ขอ้ มูล(สุ โขทัยธรร-มาธิ
ราช, 2553)
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2.4 ส่ วนประกอบของระบบบัญชี
แม้ว่าการดาเนิ นของกิ จการจะมี หลายประเภทหลายรู ปแบบ ระบบบัญชี ของกิ จการต้อ ง
ประกอบด้วย(สภาวิชาชีพบัญชี, 2555)
2.4.1 การจัดทาเอกสาร และการเก็บเอกสารในการบันทึกบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในหมวด 3 มาตรา 20 กาหนดผูท้ าบัญชีตอ้ งจัดทาบัญชี
เพือ่ ให้มีการแสดงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน หรื อการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผูม้ ีหน้าที่
จัด ท าบัญ ชี ที่ เ ป็ นอยู่ต ามความเป็ นจริ ง และตามมาตรฐานการบัญ ชี โดยมี เ อกสารที่ ต ้อ งใช้
ประกอบการลงบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 แล้ว เอกสารประกอบการบันทึกบัญชียงั ต้องจัดทาขึ้นให้สอดคล้องและถูกต้องกับข้อกาหนด
ในประมวลรัษฎากร ซึ่งได้กาหนดลักษณะของใบกากับภาษีดว้ ย
2.4.2 การบันทึกบัญชีและการจัดทารายงาน
ตรวจสอบรายการความถู กต้องของเอกสาร เพื่อ การบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้
เจ้าหนี้ ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน เอกสารรับชาระหนี้ เอกสารนาฝากธนาคาร และการปรับปรุ ง
บัญชี การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี จัดทาสมุดบัญชี
ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดให้จดั ทา ได้แก่ สมุ ดรายวันทัว่ ไป สมุ ดเงินสด สมุ ดเงินฝาก
ธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท โดยมีการบันทึก ควบคุมลูกหนี้
และเจ้าหนี้ รายตัว สามารถออกรายงานในรายละเอี ยดเรื่ อ งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ได้ท้ งั หมด เพื่อ ให้
ผูป้ ระกอบการทราบผลการดาเนินงาน ได้อย่างทันท่วงที
2.4.3 เครื่ อ งจักรและเครื่ อ งทุ่นแรงต่าง ๆ เพื่อ ช่ วยประหยัดเวลาและลดข้อ ผิดพลาด
อันเกิดจากการดาเนิ นงาน ได้แก่ เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องคานวณเลข เครื่ องจักร
ลงบัญชี คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
2.4.4 นโยบายในการบริ หารงานและการควบคุม และบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในระบบ ผูว้ าง
ระบบบัญชี ผูบ้ ริ หาร และเจ้าของกิ จการ จะต้อ งคานึ งและพิจารณาก่อ นที่จะตัดสิ นใจทาการวาง
ระบบบัญชี หรื อ จะทาการปรับปรุ งใดๆ โดยอย่าทาการวางระบบบัญชี หรื อปรับปรุ งตามแฟชัน่
หรื อตามอย่างผูอ้ ื่น เพราะ การวางระบบบัญชีที่ดีน้ นั จะต้องมีการสอดคล้องไปกับธรรมชาติของ
การทางาน และการดาเนินธุรกิจที่เป็ นจริ ง ระบบบัญชีตอ้ งมีการควบคุมภายในอย่างดีเยีย่ ม สามารถ
ป้ องกันการทุจริ ตอย่างได้ผลในทุกเรื่ อ ง ระบบบัญชี จะต้อ งมี การเสนอรายงานตามระยะเวลาที่
เหมาะสม การเสนอรายงานบางอย่างช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็ นแม้เพียงชัว่ เวลาเดียว คุณค่าของรายงาน
อาจจะเหลือเท่ากับศูนย์ หรื อรายงานที่มากเกินไปจะทาให้เกิดการสับสน และแบ่งแยกความสนใจ
ในรายงานที่สาคัญไป การวางระบบบัญชี ที่ดีและเหมาะสมกับกิ จการจะต้อ งเกิ ดจากการรวมตัว
ของแผนกต่างๆ และนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ทั้งบัญชีการเงิน บัญชีบริ หาร บัญชีตน้ ทุน และบัญชี
ภาษีอากร
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2.5 ข้ อมูลทางการบัญชีที่ถูกบันทึกไว้
การที่จะนาข้อ มูล จากระบบบัญชี ไ ปใช้ประโยชน์น้ ัน จาเป็ นต้อ งทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ
การจดบันทึกข้อมูลตามระบบบัญชีก่อน จึงสามารถใช้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่ควรทาความเข้าใจ
มีดงั นี้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2555)
2.5.1 การบัญชีจะจดบันทึกรายการดาเนิ นงานเฉพาะเมื่อเป็ นรายการที่สามารถวัดค่าเป็ น
ตัวเงินได้เท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการทราบข้อมูลของกิ จการ จะไม่สามารถถือเอาข้อมูลทางการบัญชี
เป็ นข้อ มู ล ของกิ จการได้ท้ งั หมด รายการดาเนิ นงานใดที่วดั ค่าเป็ นตัวเงินไม่ ไ ด้ ทางระบบบัญชี
จะไม่ บ ันทึ กไว้ จ าเป็ นต้อ งให้ส่ว นงานอื่ น เป็ นผูบ้ ันทึ ก เท่ ากับว่า ข้อ มู ล ทางการบัญชี เป็ นเพีย ง
ส่วนหนึ่งของข้อมูลการดาเนินงานทั้งหมดของกิจการ
2.5.2 ระหว่างที่กิจการกาลังดาเนินงานไปเรื่ อย ๆ ไม่มีกาหนดเสร็ จสิ้ น หากต้องการทราบ
ผลการดาเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งๆ หรื อต้องการทราบว่าฐานะของกิจการมีทรัพย์สิน หนี้ สินเท่าใด
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งก็จะทาได้ตามวิธีการบัญชี ระบบข้อ มู ล บัญชี ไ ด้แบ่งกาหนดเวลาปฏิบตั ิงาน
เป็ นงวด ๆ รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน สรุ ปทารายงานเสนอแก่ผตู ้ อ้ งการใช้ขอ้ มูล ได้แก่ เจ้าของ
ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐบาล และฝ่ ายบริ หารของกิจการเอง ขณะที่กิจการยังมีขนาดเล็กอยู่
อาจจะมี ผูส้ นใจข้อ มู ลของกิ จการไม่มากนัก แม้เจ้าของเองเป็ นผูด้ าเนิ นการใกล้ชิด ทราบข้อ มู ล
ต่าง ๆ ดีอยู่แล้ว ก็ไม่ตอ้ งการข้อมูล จากระบบบัญชีเท่าใด แต่เมื่อกิ จการมีการเจริ ญเติบโตมากขึ้น
ขยายการดาเนิ นงานกว้างขวางขึ้น ผูบ้ ริ หารไม่ สามารถดู แ ลการดาเนิ นงานของกิ จการใกล้ชิ ด
ได้ทุ ก ส่ ว นงาน จึ ง เริ่ ม ให้ ค วามสนใจกับ ระบบข้อ มู ล การบัญ ชี เพื่ อ น าไปใช้ใ นการวางแผน
การตัดสิ นใจ และการควบคุ ม นอกจากเจ้าของกิ จการที่สนใจข้อ มู ล ทางการบัญชี แล้ว ผูถ้ ื อ หุ ้น
เจ้าหนี้ หรื อ ผูใ้ ช้ขอ้ มู ลอื่ นก็เริ่ มให้ความสนใจมากขึ้น จึงต้อ งการข้อ มู ล จากระบบบัญชี เกี่ ยวกับ
ผลการปฏิบตั ิงานและฐานะของกิจการ เพือ่ จะนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจ
2.5.3 ระบบบัญชีสามารถนาไปใช้จดบันทึกข้อ มูลรายการทางการเงิน ไม่เฉพาะแต่กับ
กิจการที่มุ่งหวังกาไรเท่านั้น แต่สามารถนาไปใช้จดบันทึกข้อมูลของทุกกิจการ แม้ว่าจะเป็ นกิจการ
ที่ต้งั ขึ้นมาเพือ่ สาธารณกุศล ไม่วา่ จะเป็ นสมาคม มูลนิธิ หรื อหน่วยงานของรัฐบาลก็ได้
2.6 ประเภทและลักษณะกิจการที่ไม่ แสวงหากาไร
กิจการประเภทที่จดั ตั้งขึ้นโดยมิไ ด้มุ่งหวังผลกาไร หรื อ มิ ไ ด้แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ ซึ่ งเป็ นกิจการที่ไม่แสวงหากาไรจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนหรื อสมาชิก รวมถึงการทาประโยชน์ ให้กบั สังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การส่งเสริ ม กิจกรรมทางสังคม การดาเนินกิจกรรมเพือ่ การกุศลและสาธารณประโยชน์ การจัดการ
ทรัพย์สินและสาธารณู ปโภคส่วนกลาง (กรณี หมู่บา้ นจัดสรรและอาคารชุด) รวมถึงเพือ่ การสันทนาการ
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เป็ นต้น โดยไม่ มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหาผลกาไรหรื อ มุ่งหวังผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ซึ่ ง
การดาเนินงานของกิจการที่ไม่แสวงหากาไร อาจอยูใ่ นรู ปแบบขององค์กรต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา
โรงพยาบาล วัด สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ นิ ติบุคคลอาคารชุด นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
เป็ นต้น (บัญชีองค์กรไม่แสวงหากาไรของประเทศไทย, 2553)
โดยองค์ก ารที่ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น มานั้ น จะมี ก ารก าหนดข้อ บัง คับ ระเบี ย บ วิ ธี จ ัด การ และ
วัตถุ ประสงค์ มี การตั้ง กองทุ น การเรี ยกเก็บ เงิ น ค่าบ ารุ งสมาชิ ก รายรั บต่ าง ๆ และรายจ่า ย
ต่างๆ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการ จัดทาบัญชี สาหรับเงินกองทุน และรายรับรายจ่ายดังกล่าว โดย
ผูจ้ ดั ทาบัญชี คือ เหรัญญิกของสโมสรและสมาคม หรื อ พนักงานบัญชีและการเงิน
2.6.1 การก่อตั้งและทุนในการดาเนินการ
การจัดตั้งองค์กรโดยมิ ได้แ สวงหาผลก าไรจะมี รูป แบบที่แ ตกต่า งกันไปโดยขึ้น อยู่กับ
จุดมุ่งหมายในการดาเนิ นกิจกรรมทางสังคม และจากการที่เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรทาให้
ไม่มีส่วนของเจ้าของ ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมอาจมาจากการสนับสนุ นจาก
รัฐบาล การรับบริ จาค และเงินค่าสมาชิก เป็ นต้น ในการก่อตั้งองค์กรดังกล่าว สามารถแบ่งออกตาม
กลุ่มผูจ้ ดั ตั้งได้ดงั นี้
2.6.1.1. องค์กรที่ก่อตั้งโดยภาครัฐบาล เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไรที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้
การกากับดูแลโดยกฎหมาย ได้แก่โรงพยาบาล สถานศึกษา วัด เป็ นต้น โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ใน
การดาเนินการจะมาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินบริ จาค และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นต้น
2.6.1.2 องค์กรที่ก่อตั้งโดยภาคเอกชน ซึ่ งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคน หรื อ
สมาชิก เพื่อดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสมาชิกขององค์กร เช่น การกีฬา การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ ให้สังคม เป็ นต้น องค์กรดังกล่ าวอาจดาเนิ นกิจกรรมใน
รู ปของมูลนิธิสมาคม ชมรม หรื อสโมสร หรื อนิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โดยต้อง
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลจากทางภาครัฐ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมจะมาจาก ค่า
สมาชิก เงินบริ จาค เงินค่าลงทะเบียน และเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมขององค์กร
2.6.2 รายรับและรายจ่าย
2.6.2.1 รายรับ ของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกาไรอาจประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
คื อ รายรั บ จาก เงิ น ค่ า สมาชิ ก ค่ า บริ ก ารที่ เ รี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย รั บ เงิ น ปั น ผล เงิ น บริ จ าค เงิ น
ค่าลงทะเบียนเงิน สนับสนุน รายได้ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ รายได้ค่าบารุ งการศึกษา ค่าหน่ วยกิจ และ
รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งทั้งนี้ จะขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบขององค์กรที่จดั ตั้งขึ้น
ว่าเป็ นรู ปแบบใดรายได้ก็จะมีความแตกตางกันไป
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2.6.2.2 รายจ่าย ของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกาไรจะประกอบด้วยรายจ่ายที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้ คือ รายจ่ายดาเนิ นงาน รวมทั้งต้นทุนของสิ นค้าและบริ การที่จดั มาจาหน่ าย รวมถึงเงิน
บริ จาคที่ชวยเหลือแก่สงั คม เป็ นต้น
2.6.3 การบริ หารและควบคุมการดาเนินงาน
จากการที่องค์กรไม่ แสวงหาผลกาไรได้รับเงินอุดหนุ นจากแหล่ งเงินทุนต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานขององค์กรที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อ ให้การใช้เงิน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูส้ นับสนุ น ทางองค์กรอาจนาระบบกองทุนเข้ามาช่วยในการบริ หาร
และควบคุมการดาเนิ นงานขององค์กร โดยแต่ละกองทุนจะถือเป็ นหน่ วยงานอิสระทางการเงิน มี
สินทรัพย์ และระบบบัญชี ต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ของตนเอง องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรในแต่ละองค์กร
อาจประกอบด้วยกองทุนเพียงกองทุนเดียว หรื อหลายกองทุน ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละ
องค์กร โดยกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นอาจประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
2.6.3.1 กองทุนทัว่ ไปหรื อกองทุนดาเนินงาน เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดยไม่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์การดาเนินงานไว้เฉพาะเจาะจง แต่จะทาหน้าที่ในการบริ หารงานทัว่ ไปขององค์กร
2.6.3.2 กองทุนเฉพาะกิจ เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน
เฉพาะ ตามที่ผูใ้ ห้การสนับสนุ น ด้านเงินทุนกาหนดไว้ ได้แก่ กองทุนได้รับเงินสนับสนุ นเพื่อ
ช่วยเหลือผูต้ ิดเอดส์ กองทุนได้รับเงินสนับสนุนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ หรื อกองทุนได้รับ
เงินสนับสนุนเพือ่ ช่วยเหลือคนยากไร้ เป็ นต้น
2.6.3.3 กองทุนจัดหาผลประโยชน์ เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการบริ หารเงินทุนที่ได้รับจากการสนับสนุ น เพื่อให้เกิดดอกผลและโอนดอกผลดังกล่าวไปให้
กองทุนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน ส่ วนเงินต้นที่ได้รับการสนับสนุ นในตอนแรกส่ วนมาก
จะไม่ถูกนาไปใช้จ่าย
2.6.3.4 กองทุนจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดหาสินทรัพย์ถาวร หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกที่มีอายุการใช้งานนาน และมีมูลค่าสู ง ๆ เช่น
อาคาร ยานพาหนะ เป็ นต้น
2.6.3.5 กองทุน ทรัส ต์แ ละกองทุน ตัวแทน เป็ นกองทุน ที่ ต้ งั ขึ้น เพื่อ ทาหน้า ที่
ดาเนิ นการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรื อหน่ วยงานอื่นที่เข้ามาอยูใ่ นความดูแล โดยกองทุน
อาจทาหน้าที่ในฐานะผูบ้ ริ หารจัดการผลประโยชน์ หรื อผูด้ ูแลรักษาสินทรัพย์ดงั กล่าว
2.6.4 การบัญชีสาหรับกิจการไม่แสวงหาผลกาไร
กิ จ การที่ ไ ม่ แสวงหาผลกาไรที่จ ัดตั้งโดยภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน ถึ ง แม้จะไม่ มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อ แสวงหากาไร แต่ก็มีความจาเป็ นที่จะต้องจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงิน
เพื่อ ให้สมาชิกบุคคลทัว่ ไป รวมถึ งหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องได้รับทราบถึ งฐานะทางการเงิน รายได้
รายจ่าย ที่มีผลต่อกองทุนขององค์กรนั้น ๆ รวมถึงได้มีการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
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ที่กาหนดไว้หรื อไม่ และจากการที่องค์กรต้อง มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุ น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรจึงได้นาระบบบัญชีกองทุนมาช่วย
ในการควบคุมการดาเนินงาน
2.6.4.1 การจัดทาบัญชี กองทุน ได้มีการนาหลักการบัญชีการเงินที่ใช้กบั องค์กร
ธุรกิจทัว่ ไปมาปรับใช้กบั องค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกาไร ทาให้วิธีการบันทึกบัญชีท้ งั สององค์กร
มีความใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง ในเรื่ องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้
ค่าใช้จ่ายและการคิดค่าเสื่ อมราคา ที่จะต้องมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีให้มีความสอดคล้องกับ
องค์กรที่มิ ไ ด้มุ่ งแสวงหาผลก าไรในแต่ล ะองค์กร องค์กรที่ไ ม่ แสวงหาก าไรอาจประกอบด้ว ย
กองทุนเพียงกองทุนเดียว หรื อหลายกองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนจะถือเป็ นหน่ วยงานอิสระทางการเงิน
มีสินทรัพย์และระบบบัญชีเป็ นของตนเอง ซึ่งในแต่ละกองทุนอาจเลือกใช้หลักเกณฑ์ในการบันทึก
บัญชีดงั นี้
2.6.4.2 การบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสด คือเกณฑ์ที่กองทุนจะทาการบันทึกบัญชีรายได
และรายจ่าย ก็ต่อเมื่อได้มีการรับเงินสดเข้ามา และจ่ายเงินสดออกไป
2.6.4.3 การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง คือเกณฑ์ที่กองทุนจะทาการบันทึกบัญชีรายได้
หรื อรายจ่ายทันทีเมื่อมีรายได้หรื อรายจ่ายเกิดขึ้น โดยไม่คานึ งถึ งว่าจะมีการรับเงินสดเข้ามาหรื อได้
จ่ายเงินสดออกไปหรื อยัง แต่ในทางปฏิบตั ิแม้จะมีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักคงค้างแต่ ถ้าเป็ น
รายการรายรับหรื อรายจ่ายที่มีจานวนเงินไม่มากอาจทาการบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด เช่ น
รายการรายได้เบ็ดเตล็ด รายจ่ายเบ็ดเตล็ด ดอกเบี้ยจ่าย เป็ นต้น
2.6.4.4 การบันทึกบัญชีเกณฑ์ผสม คือเกณฑ์ที่กองทุนจะทาการบันทึกบัญชีรายได้
ต่อ เมื่ อ ได้รับ เงินสดเข้า มา แต่จะบันทึกบัญชี รายจ่ายทันทีเ มื่ อ มี ร ายจ่า ยเกิ ด ขึ้นโดยไม่ ค านึ งว่า
จะมีการจ่ายเงินสดออกไปหรื อยัง
2.6.5 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่ อมราคา
เมื่ อกิ จการที่ไ ม่แสวงหากาไรได้รับสิ นทรัพย์ถ าวรมาอยูใ่ นความดู แล กิจการจะต้องทา
บันทึกบัญชีจากการได้รับสินทรัพย์ดงั กล่าวเข้ามาอยูใ่ นความดูแล โดยถือเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไรที่ประกอบด้วยกองทุนเพียงกองทุนเดียวอาจบันทึกบัญชีเช่ นเดียวกับภาคธุรกิจ แต่ถา้ เป็ น
องค์กรที่ประกอบ ด้วยกองทุนหลายกองทุนและมีการแยกกองทุนสิ นทรัพย์ถาวรออกมาต่างหาก
อาจใช้วธิ ีการบันทึกบัญชีวธิ ีใดวิธีหนึ่งดังนี้
2.6.5.1 การบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับมาเป็ นค่าใช้ประจางวดทั้งจานวน และไม่มี
การคิด ค่าเสื่ อมราคา ซึ่ งวิธีน้ ี เหมาะสาหรับองค์กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไรที่จดั ตั้งโดยภาครัฐ หรื อ
เป็ นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่สูงมากเพราะเวลาที่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจะไม่ส่งผลกระทบ ต่องบการเงิน
ประจาปี โดยมีวธิ ีการบันทึกบัญชี ดังนี้
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เดบิต ค่าใช้จา่ ยซื้อสินทรัพย์ถาวร
xxx
เครดิต เงินสด หรื อเงินฝากธนาคาร
xxx
2.6.5.2 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคาเช่นเดียวกับการบันทึก
บัญชีของภาคธุรกิจ โดยเมื่อมีการรับสินทรัพย์ถาวรเข้ามา จะบันทึกบัญชี โดย
เดบิต สินทรัพย์ถาวร
xxx
เครดิต เงินสด หรื อเงินฝากธนาคาร
xxx
และเมื่อถึงตอนสิ้นงวดจะมีการบันทึกบัญชีรายการปรับปรุ งค่าเสื่อมราคา โดย
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
xxx
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ถาวร
xxx
2.6.6 การบันทึกบัญชีรายการรับรู ้รายได้และรายจ่าย
ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกาไรที่
จัดตั้งโดยภาคเอกชน ส่ วนใหญ่สามารถใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี เช่ นเดี ยวกับระบบบัญชี
การเงินของภาคธุรกิจที่ใช้เกณฑ์คงค้างเพื่อให้การรับรู ้รายได้และค่าใช้ตรงตามงวด และใช้เกณฑ์
เงินสดกรณี ที่รายรับและรายจ่ายมีความไม่แน่นอน ไม่เกิดขึ้นเป็ นประจา และไม่มีสาระสาคัญ แต่มี
รายรั บ และรายจ่ า ยบางรายการที่ อ งค์ก รไม่ แ สวงหากาไรจะต้อ งมี ก ารปรั บ วิธี ก ารบัน ทึ กบัญ ชี
ในการรั บร้ รายได้ให้เหมาะสมกับองค์ก รซึ่ งจะแตกต่างไปจากธุ รกิ จทัว่ ไป โดยได้แก่ รายการ
ดังต่อไปนี้
2.6.6.1 รายได้ค่าบารุ งสมาชิก กรณี ที่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมีการเรี ยกเก็บเงิน
จากสมาชิกในกรณี ที่เป็ นค่าสมาชิก ถ้าองค์กรบันทึกเป็ นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจานวนเวลาปรับปรุ ง
รายการตอนสิ้นปี อาจทาได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้วา่ สมาชิกจะมีอายุยนื ยาวเท่าไร
ดังนั้นควรใช้เกณฑ์เงินสดในการบันทึกบัญชีรับรู ้รายได้ดงั กล่าว
2.6.6.2 รายได้จากเงินอุดหนุนระยะยาว ที่ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่าง ๆ
ทุกปี โดยไม่มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมายว่าจะต้องได้รับการสนับสนุ นทุก ๆ ปี องค์กรควรบันทึกบัญชี
โดยใช้เกณฑ์เงินสด
2.6.6.3 รายการสิ นค้าและวัสดุ ที่องค์กรแสวงหาผลกาไรได้จดั ซื้ อ มา ถ้ากรณี มี
มูล ค่าไม่ มาก อาจบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายได้ท้ งั จานวนในงวดนั้น แต่ถา้ มีมูลค่ามากควรบันทึกเป็ น
สินทรัพย์เมื่อได้รับมาในงวดนั้น แล้วค่อยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้จริ ง
2.6.7 สมุดบัญชี
สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชีขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรจะมีลกั ษณะ เหมือนกับ
กิจการภาคธุรกิจที่แสวงหาผลกาไร โดยจะประกอบด้วย
2.6.7.1 สมุดขั้นต้น ได้แก่ สมุดรายวันทัว่ ไป และสมุดรายวันเฉพาะ
2.6.7.2 สมุดขั้นปลาย ได้แก่ สมุดแยกประเภททัว่ ไป
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2.6.8 การปิ ดบัญชีและจัดทางบการเงิน
ณ วันสิ้ นงวดบัญชี กิจการที่ไม่ แสวงหาผลกาไรจะต้องดาเนิ นการปิ ดบัญชีและจัดทา
งบการเงินเพื่อให้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงฐานะการเงิน และการดาเนิ นงานที่
ผ่านมาว่าเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ โดยการปิ ดบัญชี จะประกอบด้วยขั้นตอน
ต่อไปนี้
2.6.8.1 ปิ ดบัญ ชี ร ายได้ ร ายจ่ า ย โดยจะปิ ดบัญ ชี ร ายได้แ ละรายจ่ า ยเข้า บัญ ชี
เงินกองทุน สาหรับกิ จการไม่แสวงหากาไรที่ประกอบด้วยกองทุนเดียวจะมีความยุง่ ยากน้อยกว่า
กิ จ การที่ ประกอบด้ว ยหลายกองทุ น เพราะจะต้อ งมี ก ารแยกบัญ ชี รายได้แ ละรายจ่ ายที่ ต ้อ งปิ ด
ออกเป็ นของแต่ละกองทุนโดยการปิ ดบัญชีสามารถบันทึกได้ดงั นี้
เดบิต รายได้
xxx
รายได้ต่ากว่ารายจ่าย (กรณี รายได้ต่ากว่ารายจ่าย) xxx
เครดิต รายจ่าย
xxx
รายได้สูงกว่ารายจ่าย (กรณี รายได้สูงกว่ารายจ่าย) xxx
2.6.8.2 ปิ ดบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่ารายจ่าย เข้าบัญชีกองทุน
กรณี รายได้สูงกว่ารายจ่าย
เดบิต รายได้สูงกว่าใช้จา่ ย
xxx
เครดิต กองทุน
xxx
กรณี รายได้ต่ากว่ารายจ่าย
เดบิต กองทุน
xxx
เครดิต รายได้ต่ากว่าใช้จ่าย
xxx
2.6.9 ในการจัดทางบการเงินของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกาไรจะประกอบด้วย
2.6.9.1 งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่แสดงถึงฐานะการเงินขององค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร ณ วันสิ้ นรอบ ระยะเวลาบัญ ชี มี ล ักษณะใกล้เ คียงกับกิ จการที่แสวงหากาไร โดยจะ
ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ หนี้ สิน แต่จะไม่มีบญั ชีส่วนของเจ้าของเนื่ องจากเป็ นกิจการที่ไม่แสวงหา
กาไร แต่จะมีบญั ชีเงินกองทุนแทน
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ตัวอย่ างงบแสดงฐานะการเงิน
ชื่อองค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที…
่ ………………
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน
อาคาร (สุทธิ)
อุปกรณ์ (สุทธิ)
รวมสิ นทรัพย์

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxxx

xxxx
xxxx

หนี้สินและกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินกู้
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
กองทุนคงเหลือ
รวมหนี้สินและกองทุน

xxx
xxx
xxx
xxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

2.6.9.2 งบรายได้ค่าใช้จ่าย คือ งบที่แสดงผลการดาเนิ นงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไร โดยประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย และถ้ากรณี รายได้สูงกว่ารายจ่าย จะแสดงด้วยรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายแต่ถา้ รายจ่ายสูงกว่ารายได้จะแสดงด้วยรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย และส่ วนต่างดังกล่าวจะถูก
นาไปปรับกับบัญชีเงินกองทุนสะสม
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ตัวอย่ างงบรายได้ ค่าใช้ จ่าย
ชื่อองค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไร
งบรายได้ ค่าใช้ จ่าย
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที…
่ ……………..
รายได้
ค่าสมาชิก
ดอกเบี้ยรับ
รับบริ จาค

xxx
xxx
xxx

xxxx

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานทัว่ ไป
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั
ค่าเสื่ อมราคาอาคาร
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์
ค่าตอบแทนพนักงาน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxxx
xxxx

2.6.9.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน เป็ นงบที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเงินกองทุนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ที่เกิดระหว่างระยะเวลาบัญชี
ตัวอย่ างงบแสดงการเปลีย่ นแปลงของเงินกองทุน
ชื่อหน่ วยงาน........................
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของกองทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ด..................................
ยอดยกมา 1 มกราคม 2545
xxx
รับจัดสรรจากกองทุนทัว่ ไป
xxx
รับเงินบริ จาค
xxx
จัดสรรรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
xxx
รายได้จากกองทุนจัดหาผลประโยชน์
xxx
ยอดคงเหลือยกไป
xxx
กิจการที่ไ ม่แสวงหากาไร หมายถึง กิ จการที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
บริ การแก่ประชาชนหรื อสมาชิก รวมถึงการทาประโยชน์ ให้กบั สังคมในด้านต่าง ๆ โดย
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กิจการที่มิได้แสวงหาผลกาไรอาจจัดตั้งโดยภาครัฐบาลหรื อภาคเอกชน ที่อยูใ่ นรู ปแบบของ
สถานศึกษา สถานพยาบาล วัด ชมรม สมาคม สโมสร หรื อมูลนิธิ
ในการดาเนิ นงานของกิ จการที่ไ ม่ แสวงหากาไรจะได้รับเงินอุ ดหนุ นจากแหล่ ง
เงินทุนต่าง ๆ ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานขององค์กรที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นเพื่อให้การใช้เงิน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูส้ นับสนุ น ทางองค์กรอาจนาระบบ
กองทุนเข้ามาช่วยในการบริ หารและควบคุมการดาเนิ นงาน รวมถึงได้นาระบบบัญชีกองทุน
มาใช้ในจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้สมาชิก บุคคลทัว่ ไป รวมถึงหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงฐานะทางการเงิน รายได้รายจ่าย ขององค์กรนั้น ๆ โดยระบบบัญชี
กองทุนจะมีความใกล้เคียงกับระบบบัญชีขององค์กรธุรกิจทัว่ ไปแต่อาจจะมีความแตกต่างกัน
บ้างในบางเรื่ องที่จะต้องมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีให้มีความสอดคล้องกับองค์กรที่มิได้
มุ่งแสวงหาผลกาไรในแต่ละองค์กร
2.7 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) กล่าวว่า วัดเป็ นนิ ติบุคคล เจ้าอาวาสเป็ นผูบ้ ริ หารวัด และมีอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น วัดจาเป็ นต้องบริ หารจัดการให้เรี ยบร้อยไปในทุกด้าน
ไม่วา่ จะเป็ นการบริ หารบุคลากรภายในวัด การส่ งเสริ มการศึกษา การทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตลอดจนการบริ หารจัดการศาสนสมบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสมบัติของวัด มี ผูเ้ ข้าไปใช้สอย
มากมาย จากสาเหตุดงั กล่าว สานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ จึงได้วางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2511) ดัง นั้น เพื่อ ป้ องกัน ปั ญ หาอัน อาจจะเกิ ด ขึ้ น วัด ควรมี
การจัดการศาสนสมบัติตามแนวปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิตามที่สานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติกาหนด
แต่บางวัดอาจมีศกั ยภาพไม่เทียบเท่าวัดใหญ่ ๆ มีการรับจ่ายเงินมาก มีศาสนสมบัติมาก แต่ไม่ว่าจะเป็ น
วัดใหญ่ หรื อ วัด เล็ก ต้อ งมี การจัด การศาสนสมบัติไ ปในทางเดี ยวกัน ทั้ง นี้ ตามศักยภาพของวัด
หากวัดมีการจัดศาสนสมบัติดว้ ยความเรี ยบร้อย ปั ญหาที่จะเกิดตามมาก็จะน้อยลงด้วย หรื ออาจจะ
ไม่เกิดปั ญหาเลย(กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511), 2553)
2.7.1 การจัดการศาสนสมบัติของวัด
ตามพระราชบัญ ญัติค ณะสงฆ์ พ.ศ.2505 วัดในพระพุท ธศาสนาเป็ นนิ ติบุ ค คลตาม
กฎหมาย ดังนั้น กิจการและสินทรัพย์ของนิติบุคคลซึ่งผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ
เจ้าอาวาส จะต้อ งดาเนิ นการให้เ ป็ นไปตามข้อ กฎหมายของคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 6 “ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรื อผูจ้ ดั ประโยชน์ของวัด
ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทาบัญชีจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้ นปี ปฏิทิน ให้ทาบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ
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ทั้ง นี้ ให้ เ จ้า อาวาสตรวจตราดู แ ลให้ เ ป็ นไปโดยเรี ย บร้ อ ยและถู ก ต้อ ง” และข้อ 8 “ให้ ส านั ก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดแบบทะเบียนบัญชี แบบสัญญา แบบพิมพ์อื่น ๆ และให้คาแนะนา
การปฏิบตั ิแก่วดั เกี่ยวกับการดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ ” ในกฎกระทรวงข้อนี้ สานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้กาหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ขึ้น เพื่อให้วดั นาไปใช้ ได้แก่ ทะเบียนทรัพย์สินของวัด ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์ ทะเบียน
ผูเ้ ช่าหรื อผูอ้ าศัย แบบสัญญาต่าง ๆ บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีงบปี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษเขียนแผนผัง
วัด
ดังนั้น ตามข้อ 8 ดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ยังขาดบัญชีที่จาเป็ นต้องใช้ คือ สมุดเงินสด
และบัญชี แยกประเภท เพราะกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ข้อ 5 การเก็บรักษาเงินของวัดในส่ วนที่เกิ น
3,000 บาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากสานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ หรื อ ฝากธนาคาร ทั้งนี้ ให้
ฝากในนามของวัด ต่อ มาสานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้กาหนดแบบบัญชี ข้ ึนอี ก 2 เล่ ม คือ
สมุ ดเงินสด กับบัญชีแยกประเภท ดังนั้น แบบบัญชี ที่วดั จาเป็ นต้อ งมี คือ สมุ ดเงินสด บัญชี แยก
ประเภท บัญชีรับจ่ายของวัด และงบปี แสดงรายการรับจ่ายและเงินคงเหลือสาหรับปี
ส่วนทะเบียนที่วดั จาเป็ นต้องมี คือ ทะเบียนทรัพย์สินของวัด ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์
ทะเบียนผูเ้ ช่าหรื อผูอ้ าศัย
การจัดทาบัญชีวดั นั้น จะต้องแยกเงินออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.7.1.1 เงินผลประโยชน์ ได้แก่ เงินที่ได้มาจากการจัดผลประโยชน์ของวัด เช่น เงินค่าเช่า
ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ย ส่ วนลด เงินค่าบารุ ง เงินค่าขายของ เงินค่าชดเชย เงินค่าปรับ และเงินใด ๆ
ที่เป็ นส่วนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด
2.7.1.2 เงิน การกุศ ล ได้แ ก่ เงิ น ที่มี ผูบ้ ริ จาคเจาะจงการกุ ศ ลอย่า งใดอย่างหนึ่ ง เช่ น
บริ จาคเป็ นค่า ภัตตาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของเจ้าภาพ เงินบารุ งพระอาพาธ และเงินอื่น ๆ
ในลักษณะเดียวกันนี้ ส่วนเงินงบอื่น ๆ ที่มีผบู ้ ริ จาคให้แก่วดั เพื่อให้ตนได้มาซึ่ งสิ ทธิในการแสวงหา
ประโยชน์จากวัด จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม ต้องนับว่าเป็ นเงินผลประโยชน์ของวัดทั้งสิ้ น
และผูใ้ ดจะอ้างเอาจานวนเงินที่ตนบริ จาคทาบุญกับวัดมาเป็ นสิ่ งแลกเปลี่ยนหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สิ่งแลกเปลี่ยนเพือ่ ให้ตนได้มาซึ่ งสิ ทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากวัดหาได้ไม่ เช่น การขอลด
ค่าเช่า ค่าบารุ งจากการเช่าที่วดั เพราะอ้างว่าผูน้ ้ นั เคยทาบุญกับวัดมามาก
การรับเงินผลประโยชน์และเงินการกุศลวัด จะต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้ง ทุกราย การ
เมื่ อ ออกใบเสร็ จรับเงินแล้ว วัดจะออกใบอนุ โมทนาอี กต่างหากหรื อ ไม่ ก็แล้วแต่จะเห็ นสมควร
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เงิ น ผลประโยชน์ ข องวัด ให้ว ดั เก็ บ ได้ไ ม่ เ กิ น 3,000 บาท ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ฝ ากธนาคาร
ในการเปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก หรื อ ทาใบส่ ง ฝากแต่ล ะคราว ให้ร ะบุ ชื่ อ บัญ ชี ว่า “เงิ น ฝากของวัด...”
ห้ามฝากในนามบุคคล หรื อระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ในกรณี ไว้กบั ธนาคารให้ระบุชื่อผูม้ ีอานาจ
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ถอนอย่างย้อ ย 3 คน คื อ เจ้า อาวาส ไวยาวัจ กรหรื อ ผูจ้ ัดประโยชน์ ที่ เจ้า อาวาสแต่ง ตั้ง และผูท้ ี่
เจ้าอาวาสเห็ นสมควรในการสัง่ จ่าย ให้ลงนามในเช็คสัง่ จ่ายพร้อมกัน โดยมีเจ้าอาวาสลงนามด้วย
ทุกครั้ง จึงจะถอนได้
2.8 ทฤษฎี Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
ทฤษฎี COSO ของ คณะกรรมการที่เรี ยกว่า Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission ได้ให้ความหมาย “การควบคุมภายใน” ว่าเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ หารและ
บุคลากรขององค์กรจัดให้มีข้ ึน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนิ นงานของ
องค์กรจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540)
2.8.1 คาจากัดความของการควบคุมภายใน ได้กล่าวถึงเรื่ องวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงาน
ซึ่งอาจจาแนกวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน เป็ น 3 ประเภท คือ
2.8.1.1 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนิ นงาน คือ วัตถุประสงค์พ้นื ฐาน
ของการดาเนินงานในทุกองค์กร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ และเอื้ออานวยให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ในขณะเดียวกัน ผลที่ได้รับจากกระบวนการนั้น
ต้องคุม้ ค่ากับต้นทุนที่ใช้ไป จึงจะทาให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
2.8.1.2 ความน่ าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัดให้มีขอ้ มูลและรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร บุคลากรในองค์กร
และบุคคลภายนอกในการนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
2.8.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คือ การมุ่งเน้นให้
กระบวนการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ เงื่อ นไขตามสัญญา ข้อตกลง
นโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่สาคัญของการควบคุมภายใน ซึ่ งจาแนก เป็ น 5 องค์ประกอบที่สาคัญ ตาม
แนวทางของ COSO ซึ่งเป็ นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล
2.8.2 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนัก
ถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยบุคลากร
ทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และวิธีการทางานต่าง ๆ ที่
องค์กรกาหนดไว้ สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีผลกระทบอย่างมากกับกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร จึงเป็ นรากฐานที่สาคัญขององค์ประกอบอื่นๆ ของการควบคุมภายใน

25
เพื่อ สร้างระเบียบวินัยด้านการควบคุมภายในให้แก่ ทุกคนในองค์กร และจัดให้มีโครงสร้างของ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ปั จจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ เป็ นปั จจัยที่ช่วยเสริ มสร้างให้มีสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดี
2.8.2.1 ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ใน
เรื่ องต่าง ๆ ให้ชดั เจน แล้วแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ รวมไปถึงการกระทาตนเป็ นแบบอย่าง
ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งคาพูดและการกระทา
ก. รู ป แบบและปรั ช ญาการท างานของฝ่ ายบริ หาร โดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หารที่เป็ นประโยชน์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และความสนใจ
ในองค์กรที่ตนเป็ นผูบ้ ริ หาร
ข. การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ บัญชาให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการดาเนินงาน
ค. การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง (Job Description & Job
Specification) สาหรับทุกตาแหน่งงานอย่างชัดเจน
ง. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดยคานึ งถึงด้าน
ปริ มาณและคุณภาพของงาน
จ. การกาหนดนโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชดั เจนและเป็ นธรรม
รวมถึงการให้ความรู ้ที่จาเป็ นแก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ทาให้เกิดผลทางด้านจิตใจและคุณภาพ
ของงาน
2.8.3 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความเสี่ ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล การสู ญเปล่า
หรื อเหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรื อภายในองค์กรก็ได้ โดยเฉพาะในการดาเนินงาน
ปั จจุบนั ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ทาให้แต่ละ
องค์กรต้อ งเผชิ ญกับความเสี่ ยงมากขึ้น ถ้าองค์กรสามารถบ่งชี้ และประเมิ นความเสี่ ยงได้อ ย่าง
เหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้ทนั ท่วงที การประเมินความเสี่ ยง
ที่มีประสิทธิผลนั้น ผูป้ ระเมินต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานอย่างชัดเจนก่อน จากนั้น
จึงพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงอะไรบ้างในการทางาน แล้วจึงพิจารณาว่าความเสี่ ยงเหล่านั้นเกิดขึ้น
บ่อยครั้งหรื อไม่ และเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นแล้วจะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานมากน้อยเพียงใด
หากผูป้ ระเมินพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังคงมี ความเสี่ ยงสู งเกินกว่าที่จะยอมรับได้ จะต้องพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป
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2.8.4 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ นโยบายและกระบวนการ
เกี่ ยวกับ การควบคุ มภายในกาหนดขึ้นนั้น ได้มีการนาไปปฏิบตั ิตามภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึ ง
นอกจากนี้ กิจกรรมการควบคุ ม ยังช่ วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมี กิจกรรมที่เหมาะสมในการ
ป้ องกันหรื อ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมควรกาหนดให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีขอ้ ควรพิจารณาในการกาหนดกิจกรรมการควบคุม ดังต่อไปนี้
2.8.4.1 กิจกรรมการควบคุมควรเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบตั ิงานตามปกติ
2.8.4.2 กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับ
2.8.4.3 ค่ า ใช้จ่ า ยในการก าหนดให้กิ จ กรรมการควบคุ ม ต้อ งไม่ สู ง กว่า ผลเสี ย หาย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากไม่กาหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมปั ญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรส่ วนใหญ่ คือ
การกาหนดกิจกรรมการควบคุ มตามที่มีการปฏิบตั ิอ ยูเ่ ดิม โดยมิ ได้พิจารณาความมีประสิ ทธิภาพ
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการดาเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปขององค์กร
2.8.5 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานนั้นได้มีการ
บ่งชี้ รวบรวมและชี้ แจงให้แก่ บุ คคลที่ ควรทราบ โดยผ่า นทางรู ปแบบและเวลาการสื่ อ สารที่
เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การบริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิงานนั้น อาจเป็ นได้
ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน การเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจ
มาจากภายในหรื อภายนอกองค์กร องค์ประกอบในเรื่ องสารสนเทศและการสื่ อสาร อาจพิจารณา
ประเด็นที่สาคัญได้ดงั นี้(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540)
2.8.5.1 ข้อมู ลเพียงพอ ถู กต้อ ง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพื่อ ช่ วย
สนับสนุนการตัดสินใจ การบริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิงานในเรื่ องต่างๆ
2.8.5.2 การสื่ อ สารข้อมู ลเกิดขึ้นอย่างทัว่ ถึ งทั้งองค์กร จากผูบ้ ริ หารถึ งพนักงานและ
ในทางกลับกัน ระหว่างหน่ วยงานหรื อแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น สื่ อมวลชน
ผูอ้ อกกฎระเบียบต่างๆ
2.8.5.3 การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความสาคัญและความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายใน
2.8.6 องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การควบคุ มภายในทั้งหลายที่จดั ให้มีข้ ึนนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมี กลไกในการติดตาม
ประเมินผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบตั ิน้ นั
ยังมี ความเหมาะสมกับลัก ษณะการดาเนิ นงานและการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ น เพราะอย่าลื ม ว่า
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงในการดาเนิ นงาน และความเสี่ ยงที่
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เปลี่ยนแปลงไป อาจจาเป็ นต้องปรับปรุ งการควบคุมภายในให้เหมาะสมด้วย การติดตามผลนั้น
สามารถทาได้โดยรวมอยูใ่ นกระบวนการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ เช่ น การที่ผูบ้ งั คับบัญชาคอยติดตาม
ถามไถ่ปัญหาในการทางาน ก็ถือว่าเป็ นการติดตามผลอย่างหนึ่ง
การประเมินผล คือการประเมินผลการดาเนิ นงานเป็ นระยะ เช่น การตรวจสอบโดยหน่ วย
ตรวจสอบภายใน ซึ่ งอาจจะเป็ นบุคคลในองค์กรนั้นเอง หรื อการมอบหมายให้บุคคลภายนอกมา
ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน หากองค์กรมีหน่ วยตรวจสอบภายใน ก็ตอ้ งส่ งเสริ มและพัฒนา
หน่วยงานนี้ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลจริ ง ๆ ดังคากล่าวในปั จจุบนั
ที่ว่า ผูต้ รวจสอบภายในคือที่ปรึ กษาอันมีค่ายิง่ ต่อผูบ้ ริ หาร วิชาชี พตรวจสอบภายในก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ วมาก พร้อม ๆ กับความสาคัญของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรอย่างยิง่ ที่
จะต้องพัฒนาสองเรื่ องนี้ไปพร้อมกัน
2.9 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการวัด
การบริ หาร (Administration) เป็ นศิลปะของการทางานให้สาเร็จได้ โดยใช้บุคคลอื่นให้เป็ น
ผูก้ ระทา ส่วนอีกความหมายหนึ่ง คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสัง่ การ และ
การควบคุมกาลังความพยายามของสมาชิกในองค์กร และใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสาเร็ จของ
เป้ าหมายขององค์กรที่ได้กาหนดไว้(กรมการศาสนาและคณะ)
นัน่ คือ ในการบริ หารนั้น จะต้องมีการวางแผน การจัดการองค์กร การนาและการควบคุม
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แล้วงานจึงจะดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นเรี ยบร้อย และกระบวนการต่าง ๆ
เหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องสัมมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดเสมอ
ส่วนคาว่า การจัดการ (Management) นั้น หมายถึง กระบวนการของการเข้าถึงเป้ าประสงค์
ขององค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ด้วยการวางแผนการนาการจัดองค์กร และควบคุม
ทรั พยากรมนุ ษย์ เงิ นทอง และทรัพยากรด้านข่ าวสารข้อมู ล ดังนั้น การบริ หาร ตามความหมาย
โดยทัว่ ไปแล้วนั้นจึงหมายถึง การปกครองบังคับบัญชา การดูแลรักษาหมู่คณะ การดาเนิ นกิจกรรม
และการจัดการทรัพย์สินต่างๆ ของหมู่คณะหรื อองค์กรระดับต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายของหมู่คณะหรื อขององค์กรนั้น ๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด
ส่วน “การบริ หารวัด” นอกจากจะหมายถึง การปกครองบังคับบัญชา ดูแลรักษาหมู่คณะ คือ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและฆราวาส ที่มีอยูห่ รื อพานักอยูใ่ นวัด การดาเนิ นกิจกรรม และการจัดการ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของวัด ทานองเดียวกับการบริ หารทัว่ ไปแล้ว ยังกินความรวมถึง “การบริ หารตน”
คือ การดู แลรักษาตน ได้แก่ กายบริ หาร และการอบรมตนตามพระธรรมวินัย อันเป็ นธรรมนู ญ
การปกครองพระภิกษูสงฆ์ ด้วยการศึกษาอบรมทั้งภาคปริ ยตั ิสทั ธรรม และปฏิบตั ิ พระสัทธรรม คือ
ไตรสิ กขา ได้แก่ ศีล สิ กขา จิตตสิ กขา ปั ญญาสิ กขา ให้แก่ กล้าเป็ นอธิ ศีล อธิ จิต อธิปัญญา ให้ถึ ง
ปฏิเวทสัทธรรม หรื ออย่างน้อยให้มีประสบการณ์ตามสมควร เพื่อสร้างพระในใจตนด้วย อันนี้ เป็ น
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กิ จกรรมหลักที่ มี ความจาเป็ น มี ความสาคัญเร่ งด่ วนเป็ นอันดับแรก นับเป็ นหัวใจหรื อ แก่ นของ
การบริ หารวัดทีเดียว
“ผูบ้ ริ หารวัด” คือ พระภิกษุเจ้าอาวาส หรื อพระอุปัชฌาย์ผูใ้ ห้การบรรพชาอุปสมบทและ/
หรื ออาจารย์ผใู ้ ห้นิสัย ในสมัยพุทธกาลนับแต่กาลที่สมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุ ญาตให้มี
พระอุ ปัชฌาย์เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับให้พ่ ึงพิง เป็ นผูส้ อนพระธรรมวินัย และเป็ นผูป้ กครองดู แล
พระภิกษุสามเณร การบริ หารวัดจึงมีคุณลักษณะพิเศษกว่าการบริ หารทัว่ ไป คือ พระภิกษุเจ้าอาวาส
ผูบ้ ริ หารวัดจะต้องเป็ นผูท้ รงคุณธรรมพิเศษ โดยความเป็ นผูไ้ ด้บริ หารตน อบรมตน ตามพระธรรม
วินยั อันเป็ นธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ์ โดยการปฏิบตั ิไตรสิ กขาเอง ตั้งตนไว้ในคุณอันสมควร
ก่อนแล้ว จึงจะสามารถทาหน้าที่บริ หาร ปกครอง ดู แลรักษาหมู่คณะ คือ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ให้ประพฤติ ปฏิบตั ิตนอยู่ในพระธรรมวินัยให้ไ ด้ผลดี เหมาะสมกับที่จะเป็ นผูท้ าหน้าที่เป็ นผูร้ ับ
ให้พ่งึ พิง เป็ นผูใ้ ห้การอบรม แนะนา สัง่ สอนพระธรรมวินยั แก่พระภิกษุสามเณรภายในอาวาส
ถ้าพระภิกษุเจ้าอาวาส หรื อพระอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ใส่ ใจในการศึกษาอบรมตนด้วย ทั้งปริ ยตั ิ
สัทธรรม ปฏิบตั ิสัทธรรม คือ ปฏิบตั ิไตรสิ กขาเอง และทั้งยังไม่ใส่ ใจ ไม่ สนใจในการให้การศึกษา
อบรมหมู่คณะ คือ พระภิกษุสามเณรในปกครองของตนอย่างเข้มงวดจริ งจัง และต่อเนื่อง การปฏิบตั ิ
และรักษาพระธรรมวินัยก็ยอ่ หย่อนหมดทั้งวัด เหมือนต้นไม้ไม่มีแก่น ไร้ประโยชน์และคุณค่า ทั้ง
แก่ตนเอง และหมู่คณะ ได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระมาท เป็ นโมฆบุรุษ คือ เป็ นบุรุษเปล่า กล่าวคือ ผูพ้ ลาด
จากประโยชน์อนั เป็ นแก่นสารที่พงึ มีพงึ ได้
2.10 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักธรรมกับการบริหาร
การทางานทางด้านการบริ หารจัดการเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก เพราะเป็ นการทางานกับคนส่ วนใหญ่
ในองค์กรหลักของพุทธศาสนาจึงมี บทบาทในการบริ หารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมี ความ
ผูกพันกันมานาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจาชาติไทย และเจริ ญ
มัน่ คงในประเทศไทยยิง่ กว่าที่ไ หนในโลก ฉะนั้น หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็ นที่มาของ
ขนบธรรมเนี ย บประเพณี วิถี ชี วิต ทัศ นคติ ด้า นความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ต่ า ง ๆ ของคนไทยจะมี ห ลัก
พระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะมี อิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนไทย
มาก และสามารถน ามาประยุก ต์ใ ช้ในการบริ ห ารจัด การ โดยยึดแนวทางการปฏิ บ ัติ ที่ เรี ย กว่า
ทางสายกลาง ซึ่ งในทางสายกลางของพุทธศาสนาเกี่ ยวข้อ งทั้งกาย วาจา ใจ สมาธิ หรื อ ว่าปั ญญา
สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการธุรกิจได้ (ธานินทร์ กรัยวิเชียนร์, 2547)
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรี ยบเสมือนใบไม้ในป่ าใหญ่ หยิบใบไม้มากามือเดียวก็เพียงพอ
แล้วสาหรับใช้เป็ นหลักในการดาเนิ นชีวิต หลักในการพิจารณาเลือ กคาสอนพุทธศาสนามาใช้ใน
การบริ หารจัดการนั้น ต้องเลือกมาให้เหมาะกับวิถีชีวติ และองค์กร โดยหลัก ๆ เกี่ยวกับการปกครอง
เกี่ ยวกับการบริ หารองค์กรต่าง ๆ จะต้องใช้หลักธรรมที่เรี ยกว่า สังคหวัตถุ 4 (Bases of Social
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Solidarity) คือ เป็ นหลักธรรมที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจของกันและกัน ประสานใจทุกคนที่อยูใ่ น
องค์กรเดียวกันให้อยูอ่ ย่างมีความสุข สามัคคี ซึ่งประกอบไปด้วย
2.10.1 ทาน (Giving) คือ การให้ จะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะขึ้นต้นด้วย “ทาน” เพราะเราทุกคนล้วนมีกิเลส ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มกั จะเจอคือ ความอยากได้ เมื่อ
อยากได้ก็เกิดความไม่อยากให้ ดังนั้น ทานจึงมักอยูเ่ ป็ นข้อเบื้องต้นในหลักธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยูร่ ่ วมกัน ทานในที่น้ ี มี 2 ประการก็คือ ทานที่ให้เป็ นบุญ และทานที่ให้เป็ นคุณ
ทานที่ให้เป็ นบุญ ได้แก่ การสร้างกุศล บาเพ็ญบุญทั้งหลาย เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ า เป็ นต้น ทานที่
ให้เป็ นคุณ ได้แก่ การให้สิ่งของการให้ของขวัญ เป็ นต้น
ในเรื่ องของบุญกุศล ถ้าเป็ นการทอดกฐินถือเป็ นการให้แบบ จาคะ แต่ถา้ ความมุ่งหมาย
แบบสังคหวัตถุ 4 เรามุ่งที่การให้แบบที่ 2 คือให้เพื่อเป็ นคุณ เพราะมนุ ษย์ส่วนใหญ่มกั ขาดแคลน
เมื่อเราไปช่วยเขา ก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อกันขึ้นมา
2.10.2 ปิ ยวาจา การพูดวาจาที่ไพเราะ (Convincing Speech) ฟั งแล้วเกิดความชื่นใจ
เบิกบานใจ เช่น เราศึกษาธรรมะได้ขอ้ คิดดี ๆ ก็นาสิ่งเหล่านี้ไปบอกคนที่เรารัก คนที่เรารู ้จกั เป็ นต้น
สิ่ งที่เราจะพูดนั้นต้องเป็ นเรื่ อ งจริ ง เป็ นคาสุ ภาพ ไพเราะนิ่ มนวล พูดออกไปแล้วเกิดประโยชน์
เวลาพูดก็ตอ้ งพูดด้วยจิตที่มีเมตตา เช่น ถ้าเราจะไปตักเตือนใคร เราก็เลือกคาอย่างดีไปบอกเขาไป
บอกด้วยจิตที่เมตตาหวังดีต่อเขา เช่นเดียวกัน เมื่อเขามาบอกหรื อตักเตือนเรา เราก็ตอ้ งทบทวนว่า
เขาอยากบอกอะไรกับเรา และหากเป็ นสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องปรับปรุ งตัวให้ดีข้ นึ เราก็ควรไปขอบคุณ
เขา ซึ่ งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า บุคคลที่มาแนะนาเราสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ให้แก่เรา เมื่อ
เห็นเราผิดพลาด เรี ยกว่า “ผูช้ ้ ีขุมทรัพย์ให้” และสิ่ งสุ ดท้ายที่ตอ้ งพิจารณาในการพูดคือ ต้องเลือก
เวลาในการพูด พูดให้ถูกกาลเทศะด้วย ถ้าจาเป็ นต้องพูดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผฟู ้ ั ง
กาลังอารมณ์ไม่ดี หรื อกาลังยุง่ นั้น เราก็ตอ้ งเลือกคาให้ดีที่สุด
2.10.3 อัตถจริ ยา คือทาตนให้เป็ นประโยชน์ (Rendering Services) บางครั้งในการทางาน
อาจขาดกาลังแต่ถ ้าเราช่วยกัน งานที่ว่ายากก็จะสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ถ้าเราร่ วมมื อกัน เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญ อย่า งหนึ่ งที่ จะทาให้เ ราเกิ ด รักความผูก พัน ชองบุค คลที่ อ ยู่ร่วมกัน ในสังคม
ในการบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์มี 2 ประการ คือ ต้องทาตัวเราให้เป็ นคนดี มีประโยชน์เสี ยก่อน
และสร้างประโยชน์ให้คนอื่นรอบข้าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบุคคลไว้ 3 ประเภท คือ (1)
อัตถจารี ย ์ ผูท้ ี่สร้างประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน บุคคลแบบนี้ น่ายกย่อ ง น่ า
สรรเสริ ญ (2) โมฆะบุรุษ บุรุษผูว้ ่างเปล่า ไม่เอาอะไรเลย เฉยๆ ไม่ทาทั้งสิ่ งที่เป็ นประโยชน์และ
ไม่เป็ นประโยชน์ และ (3) อนัตถัตจารี ย ์ ผูท้ าสิ่ งไม่ใช้ประโยชน์ ถ้าเป็ นเรื่ องไม่ดี พวกนี้ ชอบทา
การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ไม่วา่ เรื่ องอะไรก็ตาม เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แล้งน้ าใจ จึงจะเกิด
ความสุขได้ในสังคมนั้น ๆ
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2.10.4 สมานัตตตา การวางตนให้พอดี ในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
(Equality Consisting in Impartiality) คือ วางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้ เราอยูใ่ นฐานะอะไร เช่ น
พ่อก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก แม่ก็มีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลครอบครัว ลูกเองก็มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรี ยน และ
เมื่ อเราทางาน ถ้ามี ใครไม่ ทาตามหน้าที่แล้ว ย่อ มจะเกิ ดปั ญหาเรื่ องการก้าวก่ายหน้าที่กนั ตามมา
จนอาจส่ งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชี วิตขึ้นได้ อย่างนี้ เป็ นต้น เมื่อ เป็ นเช่ นนี้ การวางตนให้
เหมาะสม จะช่วยให้ไม่ตอ้ งระวาดระแวงในการทาหน้าที่ของตน ซึ่ งจะส่ งผลให้เราอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ
หลัก เกี่ ย วกับ การบริ ห ารองค์ก ร คื อ อิ ทธิ บ าท 4 (Basis for Success)เป็ นธรรมะของ
ความส าเร็ จ เป็ นทางแห่ ง ความก้า วหน้า ซึ่ งสามารถใช้ใ นธุ ร กิ จ มี อ ยู่ 4 ประการ คื อ ฉัน ทะ
(Aspiration) คือ เต็ม ใจทา ได้แก่ มี ความต้อ งการที่จะทามีใจรักที่จะทาใจใฝ่ รักที่จะทาสิ่ งนั้นอยู่
เสมอ วิริยะ (Exertion) คือ แข็งใจทา ขยันทาสิ่งนั้นด้วยความพยายาม อดทนไม่ทอ้ ถอย อะไรจะเกิด
ก็แข็งใจทา จิตตะ (Dedication) คือ ตั้งใจทา มีใจจดจ่อ ทาสิ่งนั้นด้วยความฝักใฝ่ เอาใจใส่ เสมอ มีใจ
จดจ่อเป็ นสมาธิ (Meditation) สุดท้ายคือ วิมงั สา (Investigation) คือ เข้าใจทา มีความรู ้ความสามารถ
ในสิ่ งที่ ทา ท าด้ว ยความพิจารณา หมั่น ตรวจสอบ มี การวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแ ก้ไ ข
ปรับปรุ ง(มหาเสริ มชัย ชยมงฺคโล, 2540)
ใครศึก ษาธรรมจนกระทัง่ เข้าใจ จะมี กรอบความคิ ดสาเร็ จรู ปที่ต้ งั โดยพระสัพพัญ ญู คื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามัน่ ใจว่าถู กต้อ งแน่ นอนยิง่ กว่าผูร้ ู ้ใด ๆ ในโลกนี้ เมื่ อ เรารู ้ธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้วไปศึกษาเรื่ องอื่น ๆ เราจะสามารถจัดระบบความคิดของเราได้อย่างเป็ นระเบียบ
และจะมองอะไรลึ ก ซึ้ งกว่ า คนอื่ น เพราะเรามี ห ลัก ธรรมของพระพุท ธเจ้า เป็ นตัว จับ นี่ คื อ
ข้อได้เปรี ยบของเรา เราจึงต้องนามาใช้ให้คุม้ กับที่ได้เกิดมาเป็ นชาวพุทธ
ดังนั้น ลักษณะวัด ที่ดีน้ ัน ย่อ มประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่ น ลัก ษณะของ
สถานที่จะต้องเหมาะเป็ นลักษณะของวัด เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพียงพอที่จะใช้
ปฏิบตั ิหน้าที่ของพระภิกษุได้เป็ นอย่างดี พุทธศานิกชนสมัยก่อนจึงนิ ยมถวายสวนให้เป็ นที่ประทับ
ของพระพุท ธเจ้า และพระสงฆ์ส าวก เนื่ อ งจากได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความเหมาะสมและประโยชน์ ที่
พุท ธศาสนิ ก ชน รวมทั้งพระสงฆ์จะพึง ได้นั่นเอง ดัง ที่ก ล่ า วมานี้ พระสงฆ์ในสมัย ก่ อ นมี เพีย ง
สถานที่ที่สงบร่ มรื่ นก็สามารถที่จะปฏิบตั ิกิจต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี แต่เมื่อมองถึงปั จจุบนั นอกจาก
สถานที่แล้ว หลักธรรมที่ใช้ในการบริ หารงานของวัดจะต้อ งมี การจัดในรู ปแบบการผสมผสาน
ได้เป็ นอย่างดี การบริ หารจัดการภายในวัดก็นบั ว่าเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมากอีกประการหนึ่ ง เพราะ
วัดในปั จุบนั มี องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มากขึ้น จาเป็ นที่ตอ้ งมี บทบัญญัติหรื อกฎระเบียบ เพื่อให้วดั
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องนาเอาระบบการบริ หารงานในระบบของทาง
ราชการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทางานของวัด เพื่อให้วดั มีความเป็ นแบบแผน ง่ายต่อการศึกษา
ค้นคว้าและตรวจสอบ ซึ่งถือเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อไป
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2.11 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ ยวกับการจัดทาบัญชี ของพระอารามหลวงนั้น พบว่ายังมี ผูท้ าการศึกษา
เป็ นจานวนน้อย โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
วันดี ยงชูยศ (2529) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทของวัดและมัสยิด โดยศึกษาเฉพาะกรณี
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สรุ ปได้วา่ “บทบาทของวัดในพุทธกาลนั้นแตกต่างไปจากบาบาทของ
วัดในสังคมไทยในอดี ต บทบาทของวัด ในพุท ธกาลบทบาทหลัก คือ บทบาททางศาสนาหรื อ
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแทบทั้งสิ้ น บทบาทของวัดในสังคมไทยในอดีตที่ศาสนาพุทธเผยแผ่
เข้ามาในประเทศไทย และเจริ ญรุ่ งเรื องและคนไทยได้รนับถื อศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจาชาติ
วัดกลายเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านศาสนาและด้านอาณาจักร
ต่อ มาเมื่ อ สภาพสัง คมเปลี่ ย นไป สถาบัน ทางศาสนาทั้ง สองต้อ งลดบทบาทหลายอย่า งที่เ คยมี
จนกระทัง่ ระยะหลังสถาบันทั้งสองจาเป็ นที่จะต้องฟื้ นฟูปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลงบทบาทของตน
อย่างกว้างขวาง เพือ่ ให้สถาบันสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมปั จจุบนั ได้โดยพยายาม
รักษาบทบาททางด้านศาสนาพร้อมกับส่งเสริ มการศึกษาความรู ้ทวั่ ไปและสงเคราะห์ชุมชนในด้านอื่น
มากขึ้น”
มานพ พลไพริ นทร์ (2531) จากหนังสื อ คู่มือ การบริ หารกิ จการคณะสงฆ์ ได้กล่ าวไว้ว่า
“การบริ หารงานด้านพระศาสนาถือว่ามีความสาคัญแก่พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก คู่มือการบริ หาร
กิจการคณะสงฆ์ได้กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของกรมศาสนา การปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาของสงฆ์
และการศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณู ปการ กฎหมาย พระราชบัญญัติ
ซึ่ งแต่ล ะหัวข้อถือว่ามีความสาคัญพื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการวัดให้เป็ นไปอย่างมี
ระบบระเบียบที่ดีต่อไปได้”
ศิริอร ขันธหัตถ์ (2533) จากหนังสื อ องค์การและการจัดการ ได้กล่าวว่า “งานการบริ หาร
ประกอบด้วยงานหลักอันเป็ นงานสาคัญขององค์กร งานบริ หารงานบุคคลและงานการสร้างบรรยากาศ
ของหน่ วยงานให้อ บอุ่ นและมั่นคง หากพิจารณาความจาเป็ นในการสร้างทักษะให้แก่ ผูบ้ ริ หาร
เพื่อ เตรี ยมพร้อมในการบริ หารงานนั้นประกอบด้วยทักษะด้านความคิด ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ และ
ด้านเทคนิคเฉพาะ ผูบ้ ริ หารส่วนใหญ่มีงานสาคัญ คือ การวินิจฉัยสัง่ การและแก้ปัญหาต่าง ๆ หัวใจ
ของการบริ หาร คือ กระบวนการบริ หาร ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์กร การบริ หารงาน
บุคคล การอานวยการ การประสานงาน การรายงานผลและการจัดทางบประมาณ”
คณะสงฆ์จ ังหวัดล าพูน (2535) จากหนัง สื อ คู่มื อ ปฏิ บตั ิ ง านไวยาวัจกร ได้ก ล่ าวไว้ว่า
“หน้าที่ที่ไวยาวัจกรควรที่จะรับทราบคือเรื่ องของพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและคาสั่งของคณะสงฆ์
การปฏิบตั ิงานด้านศาสนาของกรมการศาสนา ซึ่ งไวยาวัจกรถือว่าเป็ นบุคคลสาคัญในการช่วยเหลือ
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กิจการต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ถือว่ามีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ภายในวัด โดยได้รับคาสัง่ ของเจ้าอาวาส”
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) (2539) จากหนังสื อ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ไทย กล่าวว่า “การปกครองตามพระราชบัญญัติน้ ี หลักการสาคัญ คือ การมอบอานาจในการปกครอง
คณะสงฆ์ไ ว้กับ มหาเถรสมาคม การบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์แ ละปฏิ บ ัติ ศ าสนกิ จ ต่ า ง ๆ เช่ น
การศึกษา ศาสนพิธี และการรักษาศีล กิจการคณะสงฆ์สามารถได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ทั้งยังสามารถรักษาวินัยของสงฆ์ได้เป็ นอย่างดี คณะสงฆ์มีการจัดองค์กรและระดับชั้นผูป้ กครอง
คู่ขนานกับระบบราชการ พระสงฆ์สามารถแสดงบทบาทสาคัญมากมายในการสร้างความสามัคคี
ในหมู่ประชาชนและความมัน่ คงของชาติ”
ขวัญสุ รางค์ ขาแจง (2543) ทาการศึก ษาการจัด ทาบัญชี ของวัดในอาเภอเมื อ ง จังหวัด
เชี ยงใหม่ เพื่อ ศึกษาถึ งลักษณะการจัดทาบัญชี การควบคุ มภายใน การตรวจสอบและการจัดทา
รายงาน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทาบัญชีของวัด ซึ่ งทาการสารวจโดยการใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากวัดในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 33 วัด พบว่าเจ้าอาวาสเป็ น
ผูจ้ ัด ท าบัญ ชี แ ละตรวจสอบความถู ก ต้อ งและครบถ้ว นของการบัน ทึ ก รายการทางการบัญ ชี
นอกจากนี้ วัดได้มีการจัดส่วนงานทางการบัญชีการเงินเป็ นหน่วยงานย่อย ๆ เพื่อดูแลทรัพย์สินและ
จัดทาบัญชีโดยมีพระสงฆ์ผไู ้ ด้รับมอบหมายหน้าที่เฉพาะ และการศึกษาพบว่ามีปัญหา คือ วัดไม่มี
การใช้ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการอนุ โมทนาบัตรทุกครั้งเมื่อมีการรับบริ จาค ทาให้ขาดเอกสาร
ในการติดตามยอดเงินจากการรับบริ จาค มี การจัดทารายงานเป็ นรายปี ทาให้ไ ม่ สามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี
จานง อดิวฒั นสิ ทธิ์ (2545) จากหนังสื อ สังคมวิทยาตามมแนวพุทธศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า
“วัดและพระสงฆ์มีความสาคัญมาก ในการพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมการพัฒนาประเทศ
จะไม่สาเร็ จเลยหากไม่ ได้รับความร่ วมมือจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมพระสงฆ์เป็ นกลุ่มสังคม
กลุ่ ม หนึ่ งที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาระดับสู ง ดังนั้น รัฐจึ งควรที่ จะตระหนัก ถึ งความสาคัญของ
พระสงฆ์ และขอความร่ วมมื อจากพระสงฆ์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เชื่ อว่าจะบรรลุ ถึ งเป้ าหมาย
ของการพัฒนาได้ดีกว่า และมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า เพราะพระสงฆ์ดารงชี วิตอยู่ด้วยศรัทธาของ
ประชาชน ขณะเดียวกันพระสงฆ์ยงั เป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณของสังคมด้วย จึงมี ความสามารถใน
การชักจูงประชาชนให้มีศรัทธาและกระทาในสิ่งที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์สต่อส่ วนรวมได้เป็ นอย่างดี
ขณะเดียวกันศักยภาพในการพัฒนาของพระสงฆ์จะมีมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นไป
และปั ญหาต่าง ๆ ของสังคมโลกด้วย มิฉะนั้น พระสงฆ์อาจจะไม่สามารถช่วยพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ
ได้ และในที่สุดอาจจะเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งปั ญหาสังคมและกลายเป็ นผูน้ าความเสื่ อมมาสู่ สถาบัน
ศาสนาก็ได้ เพราะฉะนั้น ในส่ วนหนึ่ งสังคมจึงควรจะช่วยกระตุน้ ให้พระสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้
มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น และควรช่ ว ยปรั บ ปรุ ง โครงสร้า งการบริ ห ารด้า นต่ า ง ๆ ของวคณะสงฆ์ใ ห้มี
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ประสิ ทธิภาพ เชื่อว่า เมื่ อพระสงฆ์มีคุณภาพดี มีการบริ หารภายในคณะสงฆ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
แล้ว สถาบันสงฆ์จะมีความเข้มแข็ง และเป็ นที่พ่งึ ของประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริ ง”
กนก แสนประเสริ ฐ และคณะผูว้ ิจยั (2545) ทาการศึกษาการจัดการดู แลทรัพย์สินและ
ศาสนสมบัติของวัด เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพ เพื่อ ศึกษาสภาพและระบบการบริ หารจัดการดู แล
ทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ตลอดจนปั ญหาอุ ปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมทั้งแสวงหา
แนวทางพัฒนาวิธีการบริ หารจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ซึ่ งสารวจโดยการใช้
แบบสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก กับผูบ้ ริ ห ารจัดการทรัพ ย์สิน และศาสนสมบัติข องวัด และผูม้ ี ส่ว น
เกี่ ย วข้อ งในทางราชการที่ รั บ สนองงานคณะสงฆ์ คื อ กรมการศาสนาซึ่ งท าหน้า ที่ เ ลขาธิ ก าร
มหาเถรสมาคม รวมทั้งสัม ภาษณ์ เ จ้า คณะพระสัง ฆาธิ ก ารระดับ เจ้า คณะปกครอง ไวยาวัจ กร
คณะกรรมการวัด และผูเ้ กี่ยวข้องในวงการพระพุทธศาสนา และอาศัยการสังเกตจากสภาพแวดล้อม
ในสถานที่จริ ง ผลการศึกษาพบว่าวัดส่วนใหญ่ไม่ได้จดั ทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย รวมทั้งไม่ได้จดั ทา
ทะเบียนคลังพัสดุ การตรวจสอบรายงานผลต่อ คณะปกครองฝ่ ายสงฆ์ จะมี ทาเด่ นชัดเฉพาะวัด
อารามหลวง ซึ่ งอยู่ในเขตเทศบาลและเมือ งหลวง ส่ วนวัดที่อ ยูใ่ นส่ วนภูมิภาคหรื อ ในเขตชนบท
มีนอ้ ยมากในการดาเนินการดังกล่าว ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสมักจะบริ หารจัดการแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่ได้มี
การกระจายอานาจหรื อแบ่งแยกหน้าที่ให้พระสงฆ์หรื อกรรมการวัดอย่างชัดเจน รวมทั้งขาดความรู ้
ความสามารถในการบริ หารจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ส่ วนกรรมการวัดที่เข้ามา
ช่วยเหลือ กิจการดูแลทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติส่วนใหญ่ขาดความรู ้ความชานาญในด้าน
การจัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย วัดที่อยูใ่ นเขตชนบทมักจะได้รับอิทธิพลจากกรรมการวัดในพื้นที่
วัดที่มี ทรัพ ย์สิน รายได้จานวนมาก มักมี ผูม้ ี อิท ธิ พลเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ การจัดสรร
ผลประโยชน์ของวัดบางส่ วนยังไม่เหมาะสม และไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์และ
มหาเถรสมาคม การบริ หารจัดการ ดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด เจ้าคณะปกครองไม่ได้
เข้มงวด และขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง พุทธศาสนิ กชนไม่สามารถเข้าไปรู ้เห็นหรื อรับทราบ
ผลการดาเนินการบริ หารจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด พบว่า การจัดทาบัญชี ของวัดที่เป็ นอยู่ไ ม่เหมาะสม
ขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี และขาดการควบคุมภายในที่ดี การจัดทาบัญชีของวัดมิได้
จัดทาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ดังนั้น ทางคณะผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้
การจัดทาบัญชี ของวัดถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กรมการศาสนา
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2.12 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 2.1 Conceptual Framework เพื่อใช้วิจยั การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขต
พื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ได้จากการศึ กษาบูรณาการทบทวนวรรณกรรม
ดังกล่าวข้างต้น
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

การจัดทาบัญชี
และรายงานทางบัญชี

การได้ มาซึ่งรายได้
ของพระอารามหลวง
การบริหารจัดการค่าใช้ จ่าย
ของพระอารามหลวง
การกากับดูแลทรัพย์ สิน
ของพระอารามหลวง
การควบคุมภายใน
ของพระอารามหลวง

ประสิ ทธิภาพในการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธี การวิจยั เรื่ อง การจัดทาบัญชี ของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของ
กรุ งเทพมหานครคณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามมขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูจ้ ดั ทาบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
บัญชี ของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งสิ้ น 170 คน จาก 18
พระอารามหลวง ข้อมูลที่นามาศึกษาจะได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 แหล่ ง ข้อมู ล ปฐมภู มิ ใช้วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เจ้า อาวาส พระภิ ก ษุ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ไวยาวัจกรของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งสิ้ น 18 พระ
อารามหลวง ประกอบด้วย
3.1.1.1 จังหวัดนครปฐม จานวน 5 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย ์ วัดไร่ ขิง
วัดพระประโทณเจดีย ์ วัดพระงาม และวัดเสน่หา
3.1.1.2 จังหวัดนนทบุรี จานวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดเขมาภิรตาราม วัดเฉลิมพระ
เกียรติ และวัดปรมัยยิกาวาส
3.1.1.3 จังหวัดปทุมธานี จานวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดจันทน์กะพ้อ วัดชินวรา
ราม และวัดเขียนเขต
3.1.1.4 จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 4 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดกลาง
วรวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม และวัดทรงธรรม
3.1.1.5 จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดป้ อมวิเชี ยรโชติกา
ราม วัดเจษฎาราม และวัดสุ ทธิ วาตวราราม
3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาในการจัดทาบัญชี เสนอแนะระบบบัญชี และการควบคุมภายในที่ดี
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3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามชนิ ดโครงสร้ า ง (Structured
Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีข้ นั ตอนการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
3.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องจากตารา บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาวิจยั
3.2.2 รู ปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีคาถามทั้งชนิดปลายปิ ด
และคาถามชนิดปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 7 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและพระอารามหลวง มี
ลักษณะ เป็ นคาถามปลายปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง (Multiple Choice
Questions) โดยคาถามในส่ วนที่ 1 มีจานวน 7 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 เพศ
ข้อที่ 2 อายุ
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา
ข้อที่ 4 อาชีพ
ข้อที่ 5 ประสบการณ์ในการจัดทาบัญชี
ข้อที่ 6 เขตพื้นที่จงั หวัดที่พระอารามหลวงของผูต้ อบแบบสอบถามตั้งอยู่
ข้อที่ 7 ประเภทของพระอารามหลวง
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับผูร้ ับผิดชอบการจัดทาบัญชี และรายงาน มีลกั ษณะเป็ น
คาถาม ปลายปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง (Multiple Choice Questions)
โดยคาถามในส่ วนที่ 2 มีจานวน 4 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 หลักเกณฑ์ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
ข้อที่ 2 ผูท้ ี่จดั ทาบัญชี และออกรายงานของพระอารามหลวง
ข้อที่ 3 ผูต้ รวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวง
ข้อที่ 4 มีการตรวจสอบบัญชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การได้มาซึ่ งรายได้ของพระอารามหลวง มี ลกั ษณะเป็ น
คาถาม ปลายปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยคาถามในส่ วนที่ 3 มีจานวน 9 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 แหล่งที่มาของรายได้
ข้อที่ 2 การออกเอกสารการรับเงิน
ข้อที่ 3 การออกอนุโมทนาบัตร
ข้อที่ 4 การปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เมื่อได้รับเงินจากตูบ้ ริ จาคที่มีวตั ถุประสงค์
ข้อที่ 5 วิธีปฏิบตั ิเมื่อมีการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค
ข้อที่ 6 จานวนเงินสดสารองที่เก็บไว้ในพระอารามหลวง
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ข้อที่ 7 ผูจ้ ดั เก็บเงินสดสารองในพระอารามหลวง
ข้อที่ 8 การเก็บรักษาเงินสดส่ วนที่เหลือจากเงินสดสารอง
ข้อที่ 9 การใช้ชื่อบัญชีในกรณี เปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เปิ ดในนามของใคร
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง มีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยคาถามในส่ วนที่ 4 มีจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 การจ่ายเงินของวัด
ข้อที่ 2 เอกสารในการจ่ายเงิน
ข้อที่ 3วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงิน
ข้อที่ 4 แนวทางในการเบิกถอนเงิน
ข้อที่ 5 ผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
ส่ วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระอารามหลวง มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ให้
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยคาถามในส่ วนที่ 5 มีจานวน 4 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
ข้อที่ 2 ผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินของพระอารามหลวง
ข้อที่ 3 การจัดการทรัพย์สินของของพระอารามหลวง
ข้อที่ 4 การจัดสรรที่ดินของพระอารามหลวง
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในของพระอารามหลวง มีลกั ษณะเป็ น
คาถาม ปลายปิ ด ให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบว่า “เห็นด้วย” หรื อ “ไม่เห็นด้วย” กับหน้าที่ของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 10 ข้อ
ข้อที่ 1 กาหนดแบบพิมพ์ต่างๆ ให้พระอารามหลวงในการจัดประโยชน์
ข้อที่ 2 ออกระเบียบให้พระอารามหลวงถือปฏิบตั ิ
ข้อที่ 3 เก็บรักษาหนังสื อสาคัญของที่ดินพระอารามหลวง
ข้อที่ 4 รับฝากหนังสื อสัญญา และหรื อหนังสื อสาคัญให้พระอารามหลวง
ข้อที่ 5 รับฝากเงินของพระอารามหลวง
ข้อที่ 6 พิจารณาการกันที่ดินพระอารามหลวงเป็ นที่จดั ประโยชน์
ข้อที่ 7 พิจารณานิติบุคคลที่พระอารามหลวงจะฝากเงิน
ข้อที่ 8 ให้ความเห็นชอบในการให้เช่าที่ดินของพระอารามหลวงมากกว่า 3 ปี
ข้อที่ 9 ช่วยเหลือเงินพระอารามหลวงในการดาเนินคดีเกี่ยวกับศาสนสมบัติ
ข้อที่ 10 ส่ งเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
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แบบสอบถามให้เลือกตอบว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” เกี่ยวกับการควบคุมภายในของพระ
อารามหลวง จานวน 17 ข้อ
การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
ข้อที่ 1 เมื่อออกใบเสร็ จรับเงินแล้ว ลงบัญชีรายรับและอ้างเลขที่ใบเสร็ จไว้
ข้อที่ 2 พิมพ์หมายเลขใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับเรี ยงลาดับล่วงหน้า
ข้อที่ 3 นาเงินสดและเช็คที่ได้รับไปฝากธนาคารทันที
ข้อที่ 4 มีการรายงานยอดเงินคงเหลือประจาวัน
ข้อที่ 5 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไว้ในมือกับยอดในบัญชีทุกวัน
ข้อที่ 6 ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับว่ามีการบันทึกบัญชี
ข้อที่ 7 มีการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน
การบริหารจัดการค่ าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
ข้อที่ 8 มีการตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
ข้อที่ 9 จ่ายเงินทุกครั้งเป็ นเช็คยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนไม่มาก
ข้อที่ 10 พิมพ์เลขที่เอกสารการจ่ายเงินทุกฉบับไว้ล่วงหน้า
ข้อที่ 11 ระบุวงเงินและผูม้ ีอานาจลงนามในการจ่ายเงินด้วยเช็ค
การกากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
ข้อที่ 12 ลงทะเบียนทรัพย์สินที่ได้มาในทะเบียนสิ นทรัพย์ทุกครั้ง
ข้อที่ 13 เมื่อต้องจาหน่ายทรัพย์สินได้จาหน่ายออกจากทะเบียนด้วย พร้อมระบุสาเหตุ
ข้ อ ที่ 14 สิ่ งใดเป็ นสั ง หาริ มทรั พ ย์ ใ ห้ น าลงทะเบี ย นสั ง หาริ มทรั พ ย์ สิ่ งใดเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์
ข้อที่ 15 กาหนดระเบียบในการนาทรัพย์สินของพระอารามหลวงไปใช้
ข้อที่ 16 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องปลอดภัย
ข้อที่ 17 เปรี ยบเทียบยอดการตรวจนับทรัพย์สินกับทะเบียนทรัพย์สินทุกครั้ง
ส่ วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงใน
เขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
3.2.3 นาแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ นให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาและคณะกรรมการควบคุ ม
งานวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับปรุ ง
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ใช้วิธีสัมภาษณ์ ประกอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 170 คน จาก 17 พระอารามหลวง โดยจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-สิ งหาคม 2555
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3.4 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการลงรหัส (Coding) และนามา
ประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ใ นการประมวล การใช้ส ถิ ติใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาเสนอข้อมูลในรู ป
ของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ด้วยร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิ บายข้อมูลดังต่อไปนี้
3.4.1 ลักษณะประชากร ได้แก่ ข้อมู ลของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมู ลทัว่ ไปของพระ
อารามหลวง ในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
3.4.2 การจัดทาบัญชี และการจัดทารายงาน ได้แก่ การรั บเงิ นของพระอารามหลวง การ
จ่ายเงิ นของพระอารามหลวง ทรัพย์สินของพระอารามหลวง การควบคุ มภายในของพระอาราม
หลวง และปัญหา ในการจัดทาบัญชี ของพระอารามหลวง

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การจัด ท าบัญ ชี ข องพระอารามหลวงในเขตพื้น ที่ ป ริ ม ณฑลของ
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ในรู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจโดย
ใช้แบบสอบถามชนิดโครงสร้าง (Structured Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 170 คน เพือ่ ศึกษาการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
ในเขตพื้น ที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ งผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในส่ วนนี้
ออกเป็ น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและพระอารามหลวง
ตอนที่ 2 การจัดทาบัญชีและรายงานทางบัญชี
ตอนที่ 3 การได้มาซึ่งรายได้ของพระอารามหลวง
ตอนที่ 4 การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง
ตอนที่ 5 การกากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
ตอนที่ 6 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเพือ่ เป็ นประโยชน์ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงใน
เขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพระอารามหลวง
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง แสดงรายละเอียดของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามและพระอารามหลวง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและพระอารามหลวง
ข้ อมูลทั่วไป
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
126
74.12
หญิง
44
25.88
รวม
170
100.00
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ข้ อมูลทั่วไป

จานวน

ร้ อยละ

2. อายุ
18 ปี ขึ้นไป – 25 ปี
25 ปี ขึ้นไป – 35 ปี
35 ปี ขึ้นไป – 45 ปี
45 ปี ขึ้นไป – 55 ปี
55 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา-อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
4. ประสบการณ์ในการจัดทาบัญชี
มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
รวม
5. อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษท
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระสงฆ์
รับจ้างทัว่ ไป
รวม

10
24
39
54
43
170

17.00
14.12
22.94
31.76
25.29
100.00

30
47
74
17
2
170

17.65
27.65
43.53
10.00
1.18
100.00

143
27
170

84.12
15.88
100.00

15
26
27
19
46
37
170

8.82
15.29
15.88
11.18
27.06
21.76
100.00
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ข้ อมูลทั่วไป
6. เขตพื้นที่จงั หวัดที่พระอารามหลวงตั้งอยู่
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นครปฐม
ปทุมธานี
รวม
7. ประเภทของพระอารามหลวง
พระอารามหลวงชั้นตรี
พระอารามหลวงชั้นโท
พระอารามหลวงชั้นเอก
รวม

จานวน

ร้ อยละ

30
40
30
40
30
170
15
67
18
5
170

17.65
23.53
17.65
23.53
17.65
100.00
16.67
74.44
20.00
5.56
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 170 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ
74.12 มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง อายุ 45 ปี ขึ้นไป-55 ปี ร้อยละ 31.76 รองลงมา คือ 55 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 25.29 และอายุ 35 ปี ขึ้นไป-45 ปี ร้อยละ 22.94 ตามลาดับ โดยมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ร้อ ยละ 43.53 รองลงมามี ก ารศึ ก ษาช่ ว งมัธ ยมศึ ก ษา-อนุ ป ริ ญ ญา ร้ อ ยละ 27.65 ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในด้านการทาบัญชีมาก่อน ร้อยละ 84.12 และเป็ นพระสงฆ์ ร้อยละ 27.06 รองลงมา
คื อ มี อ าชี พ รั บ จ้า งทั่ว ไป ร้ อ ยละ 21.76 และอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ร้ อ ยละ 15.88 เขตพื้ น ที่
ที่พระอารามหลวงตั้งอยูส่ ่ วนใหญ่อยูใ่ นจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการร้อยละ 23.53
พระอารามหลวงส่ วนใหญ่เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ร้อยละ 74.44 และพระอารามหลวงชั้นโท
ร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การจัดทาบัญชีและรายงานทางบัญชี
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่าง แสดงรายละเอี ยดของหลักเกณฑ์การจัดทา
บัญชีและรายงานทางบัญชี ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การจัดทาบัญชีและรายงานทางบัญชีของพระอารามหลวง
การจัดทาบัญชีและรายงานทางบัญชี
จานวน ร้ อยละ
1. หลักเกณฑ์ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
17
10.00
ตามกฎระเบียบของพระอารามหลวง
133
78.24
ตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชีทวั่ ไป
20
11.76
อื่นๆ
0
0.00
รวม
170 100.00
2. ผูท้ ี่จดั ทาบัญชีและออกรายงานของพระอารามหลวง
ไวยาวัจกร
96
56.47
เจ้าอาวาส
31
18.24
พระสงฆ์
16
9.41
อื่นๆ
27
15.88
รวม
170 100.00
3. ผูต้ รวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวง
ไวยาวัจกร
31
18.24
เจ้าอาวาส
102
60.00
พระสงฆ์
23
13.53
หน่วยงานจากภายนอก
14
8.24
รวม
170 100.00
4. มีการตรวจสอบบัญชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก
หรื อไม่
มี
61
35.88
ไม่มี
109
64.12
รวม
170 100.00
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จากตารางที่ 4.2 ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 170 คน พบว่า หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีของ
พระอารามหลวงส่ วนใหญ่ทาตามกฎระเบี ยบของพระอารามหลวง ในอัตราร้อ ยละ 78.24 ตาม
หลักเกณฑ์ทางการบัญชีทวั่ ไปร้อยละ 11.76 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ร้อยละ 10
ตามลาดับ ส่ วนผูท้ ี่จดั ทาบัญชี และออกรายงานของพระอารามหลวงคือไวยาวัจกร ร้อยละ56.47
รองลงมาเจ้าอาวาสร้อยละ 18.24 ผูต้ รวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวงส่ วนใหญ่
คือเจ้าอาวาส ร้อยละ60 รองลงมาคือไวยาวัจกร ร้อยละ 18.24 และส่ วนใหญ่ ร้อยละ 64.12 ไม่ มี
การตรวจสอบบัญชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก
ตอนที่ 3 การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง แสดงรายละเอียดของหลักเกณฑ์การได้มาซึ่ง
รายได้ของพระอารามหลวง ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 วิธีปฏิบตั ิเมื่อได้รับเงินของพระอารามหลวง
การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
จานวน ร้ อยละ
1. แหล่งที่มาของรายได้
ตูร้ ับบริ จาคตามวัตถุประสงค์
75 44.12
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
5 2.94
การให้เช่าพื้นที่พระอารามหลวง
50 29.41
เงินทาบุญ
40 23.53
รวม
170
100
2. การออกเอกสารการรับเงิน
มีเอกสารและการจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ
89 52.35
มีเอกสารแต่ไม่มีการจัดเก็บ
47 27.65
ไม่มีเอกสารการรับเงิน
34 20.00
รวม
170
100
3. การออกอนุโมทนาบัตร
ออกทุกครั้งเมื่อมีการรับเงินบริ จาค
46 27.06
ขึ้นอยูก่ บั ร้องขอของผูบ้ ริ จาค
124 72.94
รวม
170
100

4. เมื่อได้รับเงินจากตูบ้ ริ จาคที่มีวตั ถุประสงค์
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การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุเอาไว้
ไม่ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้ระบุเอาไว้
รวม
5. วิธีปฏิบตั ิเมื่อมีการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค
มีการเปิ ดตูบ้ ริ จาคตามกาหนดระยะเวลา
ขึ้นอยูก่ บั คาสัง่ ของเจ้าอาวาส
ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค
รวม
6. จานวนเงินสดสารองที่เก็บไว้ในพระอารามหลวง
ต่ากว่า 3,000 บาท
3,000 ขึ้นไป-5,000 บาท
5,000 ขึ้นไป-10,000 บาท
10,000 บาทขึ้นไป
รวม
7. ผูจ้ ดั เก็บเงินสดสารองในพระอารามหลวง
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
พระสงฆ์
รวม
8. การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดสารอง
ฝากธนาคาร
ฝากสานักพระพุทธศาสนาฯ
เก็บรักษาในรู ปแบบอื่นๆ
รวม
9. กรณี เปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เปิ ดในนามของใคร
ชื่อของพระอารามหลวง
ชื่อเจ้าอาวาสเพียงผูเ้ ดียว
ชื่อพระสงฆ์
ชื่อไวยาวัจกร
รวม

จานวน ร้ อยละ
101 59.41
69 40.59
170
100
88 51.76
54 31.76
28 16.47
170 100.00
23 13.53
61 35.88
61 35.88
25 14.71
170 100.00
31 18.24
54 60.00
5 5.56
90 100.00
154 90.59
12 7.06
4 2.35
170 100.00
156 91.76
3 1.76
9 5.29
2 1.18
170
100
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จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากการตูร้ ับบริ จาคตามวัตถุประสงค์
และเงินทาบุญ ร้อยละ 44.12 รองลงมาคือการให้เช่าพื้นที่พระอารามหลวง ร้อยละ 29.41 ตามลาดับ
พระอารามหลวงส่วนใหญ่มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็ นระเบียบ ร้อยละ 52.35 รองลงมา
คือ มีเอกสารแต่ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ และส่ วนใหญ่มีการออกอนุ โมทนาบัตรให้โดย
ขึ้นอยูก่ บั การร้องขอของผูบ้ ริ จาค ร้อยละ 72.94
เมื่อได้รับเงินจากตูบ้ ริ จาคแล้วพระอารามหลวง ร้อยละ 59.41 จะปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ระบุเอาไว้ ส่วนวิธีปฏิบตั ิในการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค ร้อยละ 51.76 มีการเปิ ดตูต้ ามกาหนดระยะเวลา
ร้อยละ 31.76 ขึ้นอยูก่ บั คาสัง่ ของเจ้าอาวาส
พระอารามหลวงส่ วนใหญ่จะมีการสารองเงินสดไว้ในวัน 3,000 ขึ้นไป-5,000 บาทและ
5,000 ขึ้นไป-10,000 บาท ร้อยละ 35.88 รองลงมาคือ 10,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 14.71 การจัดเก็บ
เงินสารองเจ้าอาวาสเป็ นคนเก็บ ร้อยละ77.65 รองลงมาคือไวยาวัจกร ร้อยละ18.24
การเก็บรักษาเงินสดส่ วนที่เหลื อจากเงินสดสารองส่ วนใหญ่จะฝากไว้กบั ธนาคารร้อยละ
90.59 โดยเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ในชื่อของพระอารามหลวง ร้อยละ 91.76
ตอนที่ 4 การบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง แสดงรายละเอียดของหลักเกณฑ์การบริ หาร
จัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง
การบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
จานวน ร้ อยละ
1. การจ่ายเงินของวัด
จ่ายเป็ นเงินสด
64
71.11
จ่ายเป็ นเช็ค
2
2.22
ทั้งเงินสดและเช็ค
22
24.44
อื่นๆ
2
2.22
รวม
90 100.00
2. เอกสารในการจ่ายเงิน
มีเอกสารและการจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ
45
50.00
มีเอกสารแต่ไม่มีการจัดเก็บ
20
22.22
ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน
25
27.78
อื่นๆ
0
0.00
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การบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
รวม
3. วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงิน
ขึ้นอยูค่ ณะกรรมการของพระอารามหลวง
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
มีการจ่ายเงินตามคาสัง่ ของเจ้าอาวาส
ต้องมีหลักฐานถูกต้องจึงจะมีการจ่ายเงิน
รวม
4. แนวทางในการเบิกถอนเงิน
ถอนทุกครั้งเมื่อต้องการใช้เงิน
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ไวยาวัจกรเป็ นผูท้ าการ
ตามกฎระเบียบในการเบิกถอนเงินของพระอารามหลวง
รวม
5. ใครมีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
เจ้าอาวาสเพียงผูเ้ ดียว
ไวยาวัจกรของพระอารามหลวง
เจ้าอาวาสเป็ นหลักร่ วมกับคณะกรรมการ
รวม

จานวน
90

ร้ อยละ
100.00

24
4
31
30
90

26.67
4.44
34.44
33.33
100.00

21
18
33
18
90

23.33
20.00
36.67
20.00
100.00

19
26
45
90

21.11
28.89
50.00
100.00

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าลักษณะการจ่ายเงินของพระอารามหลวงส่ วนใหญ่จ่ายเป็ น
เงินสดร้อยละ 71.11 จ่ายเป็ นเงินสดและเช็ครวมกัน ร้อ ยละ 24.44 และมจะมี การจัดเก็บเอกสาร
ในการจ่ายเงินอย่างเป็ นระเบียบ ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารในการจ่ายเงิน
ร้อยละ 27.78 มีวธิ ีปฎิบตั ิในการจ่ายเงินส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินตามคาสัง่ ของเจ้าอาวาส ร้อยละ 34.44
รองลงมา คือ ต้องมีหลักฐานถูกต้องจึงจะมาการจ่ายเงิน ร้อยละ 33.33
แนวทางในการเบิกถอนเงินส่วนใหญ่ไวยาวัจกรเป็ นผูจ้ ดั ทา ร้อยละ 36.67 และถอนทุกครั้ง
เมื่ อมี การต้องการใช้เงิน ร้อยละ 23.33 ผูม้ ี อานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารส่ วนใหญ่
เจ้าอาวาสเป็ นหลักร่ วมกับคณะกรรมการ ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ไวยาวัจกรของพระอารามหลวง
ร้อยละ 28.89
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ตอนที่ 5 การกากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่าง แสดงรายละเอี ยดของหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 การกากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
การกากับดูแลทรัพย์ สินของพระอารามหลวง
จานวน ร้ อยละ
1. หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
ไวยาวัจกร
5
2.94
เจ้าอาวาส
40
23.53
พระสงฆ์
89
52.35
หน่วยงานจากภายนอก
11
6.47
กรรมการของพระอารามหลวง
25
14.71
รวม
170
100
2. ผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินของพระอารามหลวง
ไวยาวัจกร
61
35.88
เจ้าอาวาส
46
27.06
พระสงฆ์
53
31.18
หน่วยงานจากภายนอก
0
0.00
กรรมการของพระอารามหลวง
10
5.88
รวม
170
100
3. การจัดการทรัพย์สินของของพระอารามหลวง
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการดูแลทรัพย์สิน
9
5.29
มีการแยกประเภทเป็ นหมวดหมู่
161
94.71
รวม
170
100
4. การจัดสรรที่ดินของพระอารามหลวง
ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัย
78
45.88
การเช่าที่ดินเพือ่ จัดงานต่าง ๆ
9
5.259
ให้เช่าอาคารของพระอารามหลวง
50
29.41
ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ ค้าขาย
33
19.41
รวม
170
100
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จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวงส่ วนใหญ่
พระสงฆ์เป็ นผูด้ ู แล ร้อยละ 52.35 รองลงมาคือ เจ้าอาวาส ร้อ ยละ 23.53 ผูม้ ี หน้าที่ในการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สินของพระอารามหลวง ส่วนใหญ่คือไวยาวัจกร ร้อยละ 35.88 รองลงมาคือพระสงฆ์
ร้อ ยละ 31.18 การจัด การทรัพ ย์สิ นของของพระอารามหลวง ร้ อ ยละ 94.71มี ก ารแยกประเภท
ออกเป็ นหมวดหมู่ ส่วนการการจัดสรรที่ดินของพระอารามหลวงจะให้การเช่าที่ดินเพื่อจัดงานต่าง ๆ
และให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัย ร้อยละ 45.88
ตอนที่ 6 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง แสดงรายละเอี ยดเกี่ยวกับตวามคิดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อหลักปฏิบตั ขิ องสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การควบคุมภายใน
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
1. กาหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้พระอารามหลวงใน
126 74.12
44
25.88
การจัดประโยชน์
2. ออกระเบียบให้พระอารามหลวงถือปฏิบตั ิ
112 65.88
58
34.12
3. เก็บรักษาหนังสือสาคัญของที่ดินพระอารามหลวง
115 67.65
55
32.35
4. รับฝากหนังสือสัญญา และหรื อหนังสือสาคัญให้
124 72.94
46
27.06
พระอารามหลวง
5. รับฝากเงินของพระอารามหลวง
123 72.35
47
27.65
6. พิจารณาการกันที่ดินพระอารามหลวงเป็ นที่จดั
116 68.24
54
31.76
ประโยชน์
7. พิจารณานิติบุคคลที่พระอารามหลวงจะฝากเงิน
135 79.41
35
20.59
8. ให้ความเห็นชอบในการให้เช่าที่ดินของ
99
58.24
71
41.76
พระอารามหลวงมากกว่า 3 ปี
9. ช่วยเหลือเงินพระอารามหลวงในการดาเนินคดี
119 70.00
51
30.00
เกี่ยวกับศาสนสมบัติ
10. ส่ งเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิตาม
126 74.12
44
25.88
กฎกระทรวง

50

จากตารางที่ 4.6 เห็ นได้ว่าพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
เห็น ด้วยกับกาหนดแบบพิม พ์ต่าง ๆ ให้พระอารามหลวงในการจัดประโยชน์ และส่ งเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิต ามกฎกระทรวง ร้อ ยละ74.12 เก็บ รักษาหนังสื อ สาคัญของที่ดินของ
พระอารามหลวง ร้อยละ 67.65 ออกระเบียบให้พระอารามหลวงถือปฏิบตั ิ ร้อยละ 65.88
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง แสดงรายละเอี ยดเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการควบคุมภายในของพระอารามหลวง ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง
การควบคุมภายในของพระอารามหลวง
ใช่
ไม่ ใช่
การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
1. เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ลงบัญชีรายรับและ
อ้างเลขที่
ใบเสร็ จไว้
2. พิมพ์หมายเลขใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับเรี ยงลาดับ
ล่วงหน้า
3. นาเงินสดและเช็คที่ได้รับไปฝากธนาคารทันที
4. มีการรายงานยอดเงินคงเหลือประจาวัน
5. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไว้ในมือกับยอด
ในบัญชี ทุกวัน
6. ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับว่ามีการบันทึกบัญชี
7. มีการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน
การบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
8. มีการตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
9. จ่ายเงินทุกครั้งเป็ นเช็คยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็ นจานวน
ไม่มาก
10. พิมพ์เลขที่เอกสารการจ่ายเงินทุกฉบับไว้
ล่วงหน้า
11. ระบุวงเงินและผูม้ ีอานาจลงนามในการจ่ายเงิน
ด้วยเช็ค

จานวน
102

ร้ อยละ
60.00

จานวน
68

ร้ อยละ
40.00

80

47.06

90

52.94

75
84
92

44.12
49.41
54.12

95
86
78

55.88
50.59
45.88

47
98
132

27.65
57.65
77.65

123
72
38

72.35
42.35
22.35

74

43.53

96

56.47

112

65.88

58

34.12

123

72.35

47

27.65
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การควบคุมภายใน

การกากับดูแลทรัพย์ สินของพระอารามหลวง
12. ลงทะเบียนทรัพย์สินที่ได้มาในทะเบียน
สินทรัพย์ทุกครั้ง
13. เมื่อต้องจาหน่ายทรัพย์สินได้จาหน่ายออกจาก
ทะเบียน
14. สิ่ งใดเป็ นสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียน
สังหาริ มทรัพย์ สิ่งใดเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้นา
ลงทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์
15. กาหนดระเบียบในการนาทรัพย์สินของพระ
อารามหลวง
ไปใช้
16. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องปลอดภัย
17. เปรี ยบเทียบยอดการตรวจนับทรัพย์สินกับ
ทะเบียน
ทรัพย์สินทุกครั้ง

ใช่
จานวน

ร้ อย
ละ

ไม่ ใช่
จานวน ร้ อย
ละ

96

56.47

74

43.53

74

43.53

96

56.47

99

58.24

71

41.76

126

74.12

44

25.88

86
132

50.59
77.65

84
38

49.41
22.35

จากตารางที่ 4.7 การควบคุมภายในของรายได้ของพระอารามหลวง เมื่อออกใบเสร็ จรับเงิน
แล้ว ลงบัญชีรายรับและอ้างเลขที่ใบเสร็ จไว้ ร้อ ยละ 60.00 มี การมี การควบคุ มเอกสารที่เกี่ ยวกับ
การรับเงิน ร้อยละ 57.65 และทางพระอารามหลวงได้มีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไว้ในมือ
กับยอดในบัญชีทุกวัน ร้อยละ 54.12
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง ได้นากาหนดระเบียบ
ในการนาทรัพย์สินของพระอารามหลวงไปใช้ ร้อ ยละ 74.12 มี การเปรี ยบเทียบยอดการตรวจนับ
ทรัพย์สินกับทะเบียนทรัพย์สินทุกครั้ง ร้อยละ 77.65 และสิ่งใดเป็ นสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียน
สังหาริ มทรัพย์ สิ่งใดเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์ ร้อยละ 58.24

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
โดยพระอารามหลวงในจังหวัดนครปฐม จานวน 5 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระปฐมเจดี ย ์ วัดไร่ ขิง
วัด พระประโทณเจดี ย ์ วัด พระงาม และวัด เสน่ หา จังหวัดนนทบุรี จานวน 3 พระอารามหลวง ได้แ ก่
วัดเขมาภิรตาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ และวัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดปทุมธานี จานวน 3 พระอารามหลวง
ได้แก่ วัดชินวราราม วันเขียนเขต และวัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 4 พระอารามหลวง
ได้แก่ วัดกลางวรวิหาร วัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม และวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดป้ อมวิเชี ยรโชติการาม วัดสุ ทธิวาตวรารามและวัดเจษฎาราม ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดทาบัญชี ของพระอารามหลวงในเขต
พื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงประสิ ทธิภาพและความเป็ นมาตรฐานในการจัดทา
บัญชีของพระอารามหลวง (อ้างอิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)) โดยข้อ มูลแต่ล ะส่ วนจะมี
รายละเอียดดังนี้คือ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของพระอารามหลวง
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ คือ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถมส่ วนใหญ่เป็ นพระสงฆ์มีอายุอยู่
ในช่วงระหว่าง อายุ 45ปี ขึ้นไป-55 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในด้านการทา
บัญชีมาก่อน และจาการศึกษษพบว่า หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงส่ วนใหญ่เป็ นไป
ตามกฎระเบียบของวัด และมีปริ มาณน้อยมากที่เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ส่ วนผูท้ ี่
จัดทาบัญชีและออกรายงานของพระอารามหลวงคือไวยาวัจกร รองลงมาเจ้าอาวาส โดยมีผตู ้ รวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวงคือเจ้าอาวาส รองลงมาคือไวยาวัจกรและพบว่าส่ วนใหญ่
ไม่มีการตรวจสอบบัญชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก
5.1.2 การได้มาซึ่งรายได้ของพระอารามหลวงและบัญชีพระอารามหลวง
จากข้อมูลของพระอารามหลวงที่ทาการศึกษาพบว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากการตูร้ ับบริ จาค
ตามวัตถุประสงค์รองลงมาคือการให้เช่าพื้นที่ พระอารามหลวงส่วนใหญ่มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงิน
อย่างเป็ นระเบียบโดยมีเอกสารหลักฐานในการจัดเก็บและรับเงิน โดยจะปฎิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ได้

53
ระบุไว้ ส่วนวิธีปฏิบตั ิในการเปิ ดตูร้ ับบริ จาคจะมีการเปิ ดตูร้ ับบริ จาคตามกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
และจะขึ้นอยูก่ บั คาสัง่ ของเจ้าอาวาส
พระอารามหลวงส่ วนใหญ่จะมี การสารองเงินสดไว้ในวัน 3,000 ขึ้นไป-5,000 และเป็ นส่ วน
น้อ ยที่ มี เ งิ น 10,000 บาทขึ้ น ไปเก็ บ ไว้ซ่ ึ งจะมี เ จ้า อาวาสเป็ นผู ้ถื อ เงิ น แต่ เ พี ย งผู ้เ ดี ย วรองลงมาคื อ
ไวยาวัจกร ส่วนการเก็บรักษาเงินสดส่ วนที่เหลือจากเงินสดสารองส่ วนใหญ่จะฝากไว้กบั ธนาคาร โดย
เปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ในชื่อของพระอารามหลวง
5.1.3 การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง
จากการศึ กษาพบว่าลักษณะการจ่ ายเงินของพระอารามหลวงจะจ่ ายเป็ นเงินสด มี การจัดเก็ บ
เอกสาร ในการจ่ายเงินอย่างเป็ นระเบียบ ซึ่งจะมีการจ่ายเงินส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินตามคาสั่งของเจ้าอาวาส
โดยต้องมีหลักฐานถูกต้องจึงจะมาการจ่ายเงิน
แนวทางในการเบิกถอนเงินส่วนใหญ่ไวยาวัจกรเป็ นผูจ้ ดั ทา และถอนทุครั้งเมื่อมีการต้องการ
ใช้เงิน ผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารคือเจ้าอาวาสเป็ นหลักร่ วมกับคณะกรรมการ
5.1.4 การกากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
จากการศึกษาพบว่าหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวงส่ วนใหญ่เป็ นหน้าที่ของ
พระสงฆ์เป็ นผูด้ ูแล รองลงมาคือเจ้าอาวาสส่วน ผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินของพระอาราม
หลวง คือไวยาวัจกร รองลงมาคือพระสงฆ์ ในการจัดการทรัพย์สินของของพระอารามหลวง มีการแยก
ประเภทออกเป็ นหมวดหมู่ ส่ วนการจัดสรรที่ดินของพระอารามหลวงจะให้การเช่ าที่ดินเพื่อ จัดงาน
ต่าง ๆ และให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัย
5.2 การอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
แสดงการเปรี ย บเที ย บการจัด ท าบัญ ชี ข องพระอารามหลวงในเขตพื้ น ที่ ป ริ ม ณฑลของ
กรุ งเทพมหานครกับการจัดทาบัญชีที่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
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ตารางที่ 5.1 การเปรี ยบเทียบการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงกับมาตรฐาน ประเด็นการได้มาซึ่ ง
รายได้
การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ในเขตพืน้ ที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
1. การได้ มาซึ่งรายได้
เงินผลประโยชน์ของวัดให้วดั เก็บได้ไม่ เกิ น
จา ก ข้ อ มู ล ข อ งพ ระ อ า ร า ม หล วง ที่
ทาการศึกษาพบว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากการตู ้ 3,000 บาท ส่ วนที่เหลื อ ฝากธนาคาร ในการเปิ ด
รับบริ จาคตามวัตถุประสงค์รองลงมาคือการให้เช่า บัญชีเงินฝาก หรื อทาใบส่งฝากแต่ละคราว ให้ระบุ
พื้ น ที่ พระอารามหลวงส่ ว นใหญ่ มี ก ารจัด เก็ บ ชื่ อ บัญชี ว่า “เงินฝากของวัด...” ห้า มฝากในนาม
เอกสารการรับเงินอย่างเป็ นระเบียบโดยมีเอกสาร บุคคล หรื อระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การรับเงินผลประโยชน์และเงินการกุศลวัด
หลักฐานในการจัดเก็บและรับเงิน โดยจะปฎิ บ ตั ิ
ตามวัตถุ ประสงค์ที่ ไ ด้ระบุไ ว้ ส่ วนวิธี ปฏิ บตั ิ ใ น จะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ทุกราย การ เมื่อ
การเปิ ดตูร้ ับ บริ จาคจะมี การเปิ ดตูร้ ั บบริ จาคตาม ออกใบเสร็ จรับเงินแล้ว วัดจะออกใบอนุ โมทนา
ก าหนดระยะเวลาที่ เ หมาะสมและจะขึ้ น อยู่กับ อี ก ต่ า งหากหรื อไม่ ก็ แ ล้ ว แต่ จ ะเห็ น สมควร
ใบเสร็ จ รับ เงิน ให้ใ ช้ต ามส านัก พระพุท ธศาสนา
คาสัง่ ของเจ้าอาวาส
พระอารามหลวงส่ วนใหญ่จะมี การสารองเงินสด แห่งชาติ
ไว้ในวัน 3,000 ขึ้นไป-5,000 และเป็ นส่ วนน้อยที่มี
เงิน 10,000 บาทขึ้นไปเก็บไว้ซ่ ึงจะมีเจ้าอาวาสเป็ น
ผูถ้ ื อ เงิ น แต่ เ พีย งผูเ้ ดี ย วรองลงมาคื อ ไวยาวัจ กร
ส่ วนการเก็บรักษาเงินสดส่ วนที่เหลื อ จากเงินสด
สารองส่ ว นใหญ่ จ ะฝากไว้กับ ธนาคาร โดยเปิ ด
บัญชีเงินฝากกับธนาคาร ในชื่อของพระอารามหลวง
จากการเปรี ยบเทียบจะเห็นได้ว่าพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
มี การมี การจัด เก็บ รายได้แ ละมี ระเบียบวิธีก ารในการจัดเก็บและการดู แลเป็ นไปตามกฏหมายของ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) โดยเงินผลประโยชน์ของวัดให้วดั เก็บได้
ไม่เกิน 3,000 บาท ส่ วนที่เหลือฝากธนาคาร ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรื อทาใบส่ งฝากแต่ละคราว ให้
ระบุชื่อบัญชีว่า “เงินฝากของวัด...” ห้ามฝากในนามบุคคล หรื อระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง และได้มี
การออกใบอนุโมทนาตามที่มีคนร้องขอ
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มี ง านวิจ ัย ที่ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คือ งานวิจ ัยของขวัญ สุ รางค์ ข าแจง (2543)
ทาการศึกษาการจัดทาบัญชีของวัดในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงลักษณะการจัดทาบัญชี
การควบคุมภายใน การตรวจสอบและการจัดทารายงาน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทาบัญชี ของวัด
ซึ่ งท าการสารวจโดยการใช้แ บบสอบถามในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล จากวัด ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
เชียงใหม่ จานวน 33 วัด พบว่าเจ้าอาวาสเป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
การบันทึกรายการทางการบัญชี นอกจากนี้ วัดได้มีการจัดส่ วนงานทางการบัญชีการเงินเป็ นหน่ วยงาน
ย่อย ๆ เพือ่ ดูแลทรัพย์สินและจัดทาบัญชี โดยมีพระสงฆ์ผไู ้ ด้รับมอบหมายหน้าที่เฉพาะ และการศึกษา
พบว่ามี ปัญหา คือ วัดไม่ มีการใช้ใบเสร็ จรับเงินและเอกสารการอนุ โมทนาบัตรทุกครั้งเมื่ อ มี การรับ
บริ จาค ทาให้ขาดเอกสารในการติดตามยอดเงินจากการรับบริ จาค มีการจัดทารายงานเป็ นรายปี ทาให้ไม่
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี
ตารางที่ 5.2 การเปรี ยบเทียบการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงกับมาตรฐาน ประเด็นการบริ หาร
จัดการค่าใช้จ่าย
การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ในเขตพืน้ ที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
2. การบริหารจัดการค่าใช้ จ่าย
ในกรณี ไ ว้กับ ธนาคารให้ร ะบุ ชื่ อ ผูม้ ี อ านาจ
จากการศึ กษาพบว่า ลักษณะการจ่า ยเงิ น
ของพระอารามหลวงจะจ่ายเป็ นเงินสดร้อ ยละ มี ถอนอย่างย้อย 3 คน คือ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกรหรื อ
การจัดเก็บเอกสารในการจ่ายเงินอย่างเป็ นระเบียบ ผู ้จ ัด ประโยชน์ ที่ เ จ้า อาวาสแต่ ง ตั้ง และผู ้ที่ เ จ้า
ซึ่ ง จะมี ก ารจ่ า ยเงิ น ส่ ว นใหญ่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ตาม อาวาสเห็นสมควรในการสัง่ จ่าย ให้ลงนามในเช็ค
คาสัง่ ของเจ้าอาวาส โดยต้องมีหลักฐานถูกต้องจึง สั่งจ่ายพร้อ มกัน โดยมี เจ้า อาวาสลงนามด้วยทุ ก
ครั้ง จึงจะถอนได้
จะมาการจ่ายเงิน
แนวทางในการเบิกถอนเงินส่ วนใหญ่ไวยาวัจกร
เป็ นผูจ้ ดั ทา และถอนทุครั้งเมื่อมีการต้องการใช้เงิน
ผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารคือ
เจ้าอาวาสเป็ นหลักร่ วมกับคณะกรรมการ
จากการเปรี ยบเทียบจะเห็นได้วา่ พระอารามหลวงในเขตพืน้ ที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานครมี
การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามกฎหมายของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2511) โดยในกรณี ไ ว้กับ ธนาคารให้ร ะบุ ชื่ อ ผู ้มี อ านาจถอนอย่า งย้อ ย 3 คน คื อ เจ้า อาวาส
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ไวยาวัจกรหรื อผูจ้ ดั ประโยชน์ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง และผูท้ ี่เจ้าอาวาสเห็นสมควรในการสั่งจ่าย ให้ลงนาม
ในเช็คสัง่ จ่ายพร้อมกัน โดยมีเจ้าอาวาสลงนามด้วยทุกครั้ง จึงจะถอนได้
ตารางที่ 5.3 การเปรี ยบเทียบการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงกับมาตรฐาน ประเด็นการกากับดูแล
ทรัพย์สิน
การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ในเขตพืน้ ที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)
3. การกากับดูแลทรัพย์ สิน
กิ จการและสิ นทรัพ ย์ของนิ ติบุ คคลซึ่ งผูม้ ี
หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลทรั พ ย์สิ น ของพระ
อารามหลวงส่วนใหญ่เป็ นหน้าที่ของพระสงฆ์เป็ น หน้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการปกครองดู แ ลก็ คื อ เจ้า
ผูด้ ูแล รองลงมาคือเจ้าอาวาสส่ วนผูม้ ีหน้าที่ในการ อาวาส จะต้อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามข้ อ
จัดทาทะเบียนทรัพย์สินของพระอารามหลวง คือ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ค ณ ะ สง ฆ์ พ .ศ. 25 05 แล ะ
ไวยาวัจ กร รองลงมาคื อพระสงฆ์ ในการจัดการ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 6 “ให้เจ้า
ทรั พ ย์สิ น ของของพระอารามหลวง มี ก ารแยก อาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรื อผูจ้ ดั ประโยชน์ของวัด
ประเภทออกเป็ นหมวดหมู่ ส่ วนการจัดสรรที่ดิ น ซึ่ งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทาบัญชีจ่ายเงินของวัด และ
ของพระอารามหลวงจะให้การเช่าที่ดินเพื่อจัดงาน เมื่ อ สิ้ น ปี ปฏิ ทิ น ให้ ท าบั ญ ชี เ งิ น รั บ จ่ า ยและ
ต่าง ๆ และให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัย คงเหลื อ ทั้งนี้ ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป้ น
ไปโดยเรี ยบร้อยและถูกต้อง” และข้อ 8 “ให้สานัก
พระพุทธศาสนาแห่ ง ชาติ กาหนดแบบทะเบี ย น
บั ญ ชี แบบสั ญ ญา แบบพิ ม พ์ อื่ น ๆ และให้
คาแนะนาการปฏิบตั ิแก่วดั เกี่ยวกับการดูแลรักษา
และการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี้ ” ในกฎกระทรวงข้อนี้
สานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้กาหนดแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ขึ้น เพือ่ ให้วดั นาไปใช้ ได้แก่ ทะเบียน
ทรัพย์สินของวัด ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์
ทะเบียนผูเ้ ช่าหรื อผูอ้ าศัย แบบสัญญาต่างๆ บัญชี
รั บ จ่ า ยเงิ น บัญ ชี ง บปี ใบเสร็ จ รั บ เงิ น กระดาษ
เขียนแผนผังวัด

57
จากการเปรี ยบเทียบจะเห็นได้วา่ พระอารามหลวงในเขตพืน้ ที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานครมี
การกากับดู แลทรัพย์สินของพระอารามหลวงไม่ เป็ นไปตามกฎหมายของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ทั้งนี้เนื่องจากทรัพย์สินของวัดมีจานวนมากมายการดูแลอาจไม่ทวั่ ถึง
ส่วนผูท้ ี่มีหน้าที่ที่เกี่ยว้องในการรดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวงและ ขาดความรู ้ความเข้าใจในการ
จัดทาบัญชี และขาดการกากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวงที่ดี
มีงานวิจยั ที่สอดคล้อ งกับการศึกษาในครั้งนี้ คือ งานวิจยั ของกนก แสนประเสริ ฐ และ
คณะผูว้ จิ ยั (2545) ที่ได้ทาการศึกษาการจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ที่กล่าวว่าวัดส่ วน
ใหญ่ไ ม่ไ ด้จดั ทาทะเบียนคลังพัสดุ การตรวจสอบรายงานผลต่อ คณะปกครองฝ่ ายสงฆ์ ส่ วนใหญ่เจ้า
อาวาสมักจะบริ หารจัดการแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่ ได้มีการกระจายอานาจหรื อ แบ่งแยกหน้าที่ให้พระสงฆ์
หรื อกรรมการวัดอย่างชัดเจน รวมทั้งขาดความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการดูแลทรัพย์สินและ
ศาสนสมบัติของวัด ส่วนกรรมการวัดที่เข้ามาช่วยเหลือกิจการดูแลทรัพย์สินของวัดและ ศาสนสมบัติ
ส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ ความชานาญในด้านการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย วัดที่อยู่ในเขตชนบทมักจะ
ได้รับอิ ทธิ พลจากกรรมการวัดในพื้นที่ วัดที่มีทรัพย์สินรายได้จานวนมาก มักมีผูม้ ี อิทธิ พลเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์ การจัดสรรผลประโยชน์ของวัดบางส่ วนยังไม่เหมาะสม และไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม การบริ หารจัดการ ดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด
เจ้าคณะปกครองไม่ได้เข้มงวด และขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ องพุทธศาสนิ กชนไม่สามารถเข้าไปรู ้
เห็นหรื อรับทราบผลการดาเนินการบริ หารจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด
5.3 ปัญหาที่พบจากการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่ องการจัด ท าบัญ ชี ข องพระอารามหลวงในเขตพื้ น ที่ ป ริ มณฑลของ
กรุ งเทพมหานคร โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดทาของพระอารามหลวงในเขต
ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร และเพือ่ ศึกษาประสิ ทธิภาพและความเป็ นมาตรฐานในการจัดทาบัญชี
ของพระอารามหลวงในเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษาทาให้ทราบว่า
5.3.1 พระอารามหลวงไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินกับผูด้ ูแลบัญชี ซึ่ งการที่มามี
การแบ่งแยกนี้ อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตเกิดขึ้นได้ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขโดยที่ไม่มีผใู ้ ด
ทราบ
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5.3.2 ในบางพระอารามหลวง ไม่มีการใช้เอกสาร ใบเสร็ จรับเงิน และเอกสารใบอนุ โมทนา
บัตร รวมไปถึ งการรับจากรายรับอื่ น ๆ ทาให้ขาดเอกสารสาคัญหลัก ๆ ในการที่จะติดตามยอดของ
รายรับจากการบริ จาค
5.3.3 การจัดการเรื่ องสิ นทรัพย์ ไม่มีการให้เลขรหัส อาจทาให้ทรัพย์สินเสี ยหายได้ เนื่ องจาก
ทรัพย์สินของวัดมมีจานวนมาก ไม่สามารถควบคุมได้ท้งั หมด
5.3.4 การจัดทารายงาน ไม่ว่าจะเป็ นรายรับรายจ่าย รายการทรัพย์สิน ส่ วนใหญ่จดั ทาขึ้นเป็ น
รายปี ทาให้ไม่สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของเงินภายในพระอารามหลวง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ หรื ออาจเกิดสิ่งผิดปกติข้ นึ ในระหว่างปี
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.4.1.1 พระอารามหลวงทุกพระอารามหลวงควรมีการแบ่งหน้าที่ มีการจัดเป็ นแผนก
โดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลทรัพย์สิน และแยกหน้าที่ของผูด้ ูแล
บัญชีออกจากการดูแลทรัพย์สิน เพือ่ ป้ องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นได้
5.4.1.2 การใช้เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบอนุ โมทนาบัตร เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่าง
ยิง่ พระอารามหลวงควรมีการจัดทาทุกครั้งที่ได้รับเงินบริ จาค ทรัพย์สินบริ จาค รวมไปถึงการรับจาก
รายรับอื่นๆ เพราะเป็ นเอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินได้
5.4.1.3 การให้เลขรหัสของทรัพย์สินในแต่ละพระอารามหลวง ควรจัดให้เป็ นหมวดหมู่
เพื่อ ง่า ยต่อ การตรวจสอบและควบคุ ม เพราะถ้าเกิ ดการสู ญหายเกิ ดขึ้น จะทาให้สามารถรับ รู ้ไ ด้ใ น
ระยะเวลาอันสั้น
5.4.1.4 การจัดทารายงาน พระอารามหลวงควรบันทึก เป็ นรายเดื อ น เพื่อ ทราบความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพราะถ้าพบสิ่งผิดปกติ สามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที และทา
ให้ทราบว่าในเดือนถัดไป จะสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างไร
5.4.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ งาน
5.4.2.1 พระอารามหลวงควรจัดให้มีการวางระบบบัญชี ตั้งแต่การกาหนดเลขที่บญั ชี เพื่อ
ความเข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็วในการบันทึกบัญชี
5.4.2.2 ผูจ้ ดั ทาบัญชีและผูร้ ับรองรายการรับ -รายการจ่าย ควรเป็ นคนละคนกัน เพื่อความ
โปร่ งใสในการตรวจสอบและช่วยลดปั ญหาการทุจริ ต
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5.4.2.3 พระอารามหลวงควรมี การจัดทาทะเบียนคุ มสิ น ทรัพย์ของพระอารามหลวง
เพือ่ ให้ทราบถึงปริ มาณของสินทรัพย์และป้ องกันการสูญหาย
5.4.2.4 พระอารามหลวงควรจัดทาบัญชี แยกประเภท เพื่อ ง่ายต่อ การตรวจสอบ เช่ น
รายได้ควรแยกเป็ น เงินผลประโยชน์และเงินการกุศล
5.4.2.5 พระอารามหลวงควรมีจดั ทางบแสดงฐานะการเงิน เพื่อ ให้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินของวัดและงบกาไรขาดทุน โดยแสดงถึงผลการดาเนินงานของพระอารามหลวง
5.4.2.6 ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมในการจัดทาบัญชีแก่พระภิกษุสงฆ์หรื อคณะกรรมการวัด
เพือ่ ให้มีความรู ้เบื้องต้นในการจัดทาบัญชีและรับรู ้หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามในการวิจยั

แบบสอบถาม
เรื่อง “การจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพืน้ ทีป่ ริมณฑลของกรุงเทพมหานคร”
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทาขึน้ เพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูลประกอบการทาวิจัยของคณะผู้วิจัย
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ ความร่ วมมือของทุกท่ านโดยการตอบ
แบบสอบถามทุกข้ อตามความจริง จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ต่ อการศึกษาและการค้นคว้ าวิจัยใน
อนาคต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่ อง  หรือเติมข้ อมูลลงในช่ องว่างที่ตรงกับความเป็ น
จริงของท่ านมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพระอารามหลวง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 18 ปี ขึ้นไป-25 ปี
 18 ปี ขึ้นไป-35 ปี
 35 ปี ขึ้นไป-45 ปี
 45 ปี ขึ้นไป-55 ปี
 55 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา-อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
4. อาชีพ
 ข้าราชการ
 พนักงานบริ ษทั
 ธุรกิจส่วนตัว
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ.......................................)
5. ประสบการณ์ในการจัดทาบัญชี
 มีประสบการณ์
 ไม่มีระสบการณ์
6. เขตพื้นที่จงั หวัดที่พระอารามหลวงของผูต้ อบแบบสอบถามตั้งอยู่
 นนทบุรี
 สมุทรปราการ
 สมุทรสาคร
 นครปฐม
 ปทุมธานี

7. ประเภทของพระอารามหลวง
 พระอารามหลวงชั้นเอก
 พระอารามหลวงชั้นตรี

 พระอารามหลวงชั้นโท

ส่ วนที่ 2 การจัดทาบัญชีและรายงานทางบัญชี
1. หลักเกณฑ์ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวง
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (2511)
 ตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชีทวั่ ไป
 อื่นๆ (โปรดระบุ.............................)
2. ผูท้ ี่จดั ทาบัญชี และออกรายงานของพระอารามหลวง
 ไวยาวัจกร
 พระสงฆ์

 ตามกฎระเบียบของวัด

 เจ้าอาวาส
 อื่นๆ

3.ผูต้ รวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวง
 ไวยาวัจกร
 เจ้าอาวาส
 พระสงฆ์
 หน่วยงานจากภายนอก
4. มีการตรวจสอบบัญชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอกหรื อไม่
 มี
 ไม่มี
ส่ วนที่ 3 การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
1. แหล่งที่มาของรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ตูร้ ับบริ จาคตามวัตถุประสงค์
 การให้เช่าพื้นที่พระอารามหลวง
 อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)
2. การออกเอกสารการรับเงิน
 มีเอกสารและการจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ
 มีเอกสารแต่ไม่มีการจัดเก็บ
 ไม่มีเอกสารการรับเงิน
3. การออกอนุโมทนาบัตร
 ออกทุกครั้งเมื่อมีการรับเงินบริ จาค
 ขึ้นอยูก่ บั ร้องขอของผูบ้ ริ จาค

 เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
 เงินทาบุญ

4. เมื่อได้รับเงินจากตูบ้ ริ จาคที่มีวตั ถุประสงค์
 ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุเอาไว้
 ไม่ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุเอาไว้
5. วิธีปฏิบตั ิเมื่อมีการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค
 มีการเปิ ดตูบ้ ริ จาคตามกาหนดระยะเวลา
 ขึ้นอยูก่ บั คาสัง่ ของเจ้าอาวาส
 ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการเปิ ดตูร้ ับบริ จาค
6. จานวนเงินสดสารองที่เก็บไว้ในพระอารามหลวง
 ต่ากว่า 3,000 บาท
 3,000 ขึ้นไป-5,000 บาท
 5,000 ขึ้นไป-10,000 บาท
 10,000 บาทขึ้นไป
7. ผูจ้ ดั เก็บเงินสดสารองในพระอารามหลวง
 ไวยาวัจกร
 เจ้าอาวาส
 พระสงฆ์
8. การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดสารอง
 ฝากธนาคาร
 ฝากสานักพระพุทธศาสนาฯ
 เก็บรักษาในรู ปแบบอื่นๆ
9. กรณี เปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เปิ ดในนามของใคร
 ชื่อของพระอามหลวง
 ชื่อเจ้าอาวาสเพียงผูเ้ ดียว
 ชื่อพระสงฆ์
 ชื่อไวยาวัจกร
 อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)
ส่ วนที่ 4 การบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
1. การจ่ายเงินของวัด
 จ่ายเป็ นเงินสด
 ทั้งเงินสดและเช็ค
 อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)
2. เอกสารในการจ่ายเงิน
 มีเอกสารและการจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ
 มีเอกสารแต่ไม่มีการจัดเก็บ
 ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน
 อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)

 จ่ายเป็ นเช็ค

3.วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงิน
 ขึ้นอยูค่ ณะกรรมการของวัด
 ไม่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
 มีการจ่ายเงินตามคาสัง่ ของเจ้าอาวาส
 ต้องมีหลักฐานถูกต้องจึงจะมีการจ่ายเงิน
4. แนวทางในการเบิกถอนเงิน
 ถอนทุกครั้งเมื่อต้องการใช้เงิน
 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 ไวยาวัจกรเป็ นผูท้ าการ
 ตามกฎระเบียบในการเบิกถอนเงินของวัด
5. ใครมีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
 เจ้าอาวาสเพียงผูเ้ ดียว
 ไวยาวัจกรของพระอารามหลวง
 เจ้าอาวาสเป็ นหลักร่ วมกับคณะกรรมการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)
ส่ วนที่ 5 การกากับดูแลทรัพย์ สินของพระอารามหลวง
1. หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง
 ไวยาวัจกร
 เจ้าอาวาส
 พระสงฆ์
 หน่วยงานจากภายนอก  กรรมการของพระอารามหลวง
2. ผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินของพระอารามหลวง
 ไวยาวัจกร
 เจ้าอาวาส
 พระสงฆ์
 หน่วยงานจากภายนอก  กรรมการของพระอารามหลวง
3. การจัดการทรัพย์สินของของพระอารามหลวง
 ไม่มีหลักเกณฑ์ในการดูแลทรัพย์สิน
 มีการแยกประเภทเป็ นหมวดหมู่
4.การจัดสรรที่ดินของพระอารามหลวง
 ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ สร้างที่อยูอ่ าศัย
 การเช่าที่ดินเพือ่ จัดงานต่างๆ
 ให้เช่าอาคารของพระอารามหลวง
 ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพือ่ ค้าขาย

ส่ วนที่ 6 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง
1. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่กบั หน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การควบคุมภายใน
เห็นด้ วย
1. กาหนดแบบพิมพ์ต่างๆ ให้พระอารามหลวงในการจัดประโยชน์
2. ออกระเบียบให้พระอารามหลวงถือปฏิบตั ิ
3. เก็บรักษาหนังสือสาคัญของที่ดินพระอารามหลวง
4. รับฝากหนังสือสัญญา และหรื อหนังสือสาคัญให้พระอารามหลวง
5. รับฝากเงินของพระอารามหลวง
6. พิจารณาการกันที่ดินพระอารามหลวงเป็ นที่จดั ประโยชน์
7. พิจารณานิติบุคคลที่พระอารามหลวงจะฝากเงิน
8. ให้ความเห็นชอบในการให้เช่าที่ดินของพระอารามหลวงมากกว่า 3
ปี
9. ช่วยเหลือเงินพระอารามหลวงในการดาเนินคดีเกี่ยวกับศาสน
สมบัติ
10. ส่ งเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
2. การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
การได้ มาซึ่งรายได้ ของพระอารามหลวง
1. เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ลงบัญชีรายรับและอ้างเลขที่ใบเสร็จไว้
2. พิมพ์หมายเลขใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับเรี ยงลาดับล่วงหน้า
3. นาเงินสดและเช็คที่ได้รับไปฝากธนาคารทันที
4. มีการรายงานยอดเงินคงเหลือประจาวัน
5. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไว้ในมือกับยอดในบัญชีทุกวัน
6. ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับว่ามีการบันทึกบัญชี
7. มีการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน
การบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายของพระอารามหลวง
8. มีการตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
9. จ่ายเงินทุกครั้งเป็ นเช็คยกเว้นค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนไม่มาก

ใช่

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ ใช่

การควบคุมภายใน
10. พิมพ์เลขที่เอกสารการจ่ายเงินทุกฉบับไว้ล่วงหน้า
11. ระบุวงเงินและผูม้ ีอานาจลงนามในการจ่ายเงินด้วยเช็ค
การกากับดูแลทรัพย์ สินขอพระอารามหลวง
12. ลงทะเบียนทรัพย์สินที่ได้มาในทะเบียนสินทรัพย์ทุกครั้ง
13. เมื่อต้องจาหน่ายทรัพย์สินได้จาหน่ายออกจากทะเบียนด้วย
พร้อมระบุสาเหตุ
14. สิ่ งใดเป็ นสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียนสังหาริ มทรัพย์ สิ่ งใด
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้นาลงทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์
15. กาหนดระเบียบในการนาทรัพย์สินของพระอารามหลวงไปใช้
16. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องปลอดภัย
17. เปรี ยบเทียบยอดการตรวจนับทรัพย์สินกับทะเบียนทรัพย์สินทุก
ครั้ง

ใช่

ไม่ ใช่

ส่ วนที่ 7 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเพือ่ เป็ นประโยชน์ ในการจัดทาบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพืน้ ที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณอย่ างสู งในความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างการทาบัญชีรายรัย-รายจ่ายของวัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
และอนุญาตให้เผยแพร่ ได้

ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั

ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูป่ ั จจุบนั

นายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2527
กรุ งเทพมหานคร
18 ซอยเพขรเกษม 20 แยก 9-4 แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร 10160
ตาแหน่งหน้าที่
อาจารย์ประจาคณะบัญชี
สถานที่ทางานปั จจุบนั คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาบัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริ ญญาบริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั
- ปั จจัยการเปิ ดรับความเสี่ยงจากการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์ไทย
ระหว่างปี พุทธศักราช 2541-2550
- Web Application เพือ่ การประเมินผลการสอน
กรณี ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร
.

ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั

ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ตาแหน่งหน้าที่
สถานที่ทางานปั จจุบนั
ประวัติการศึกษา

นางสาวกรรณิ การ์ จะกอ
วันที่ 11 เมษายน 2526
นครศรี ธรรมราช
13/66 ซอยเลิศเหนือ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร 10150
อาจารย์ประจาคณะบัญชี
คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาบริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั
- ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรณี ศึกษา : ดัชนีราคาหุน้ กลุ่มธนาคาร

