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บทคดัย่อ 
 การวิจัย เ ร่ือง  “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจดัท าบญัชี
ของพระอารามหลวง และเพือ่ศึกษาถึงประสิทธิภาพและความเป็นมาตรฐานในการจดัท าบญัชีของ
พระอารามหลวง อา้งอิงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ประชากรที่น ามาใชใ้นการส ารวจ 
คือ ผูจ้ดัท  าบญัชีและบุคคลที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 17 วดั โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ที่มี
ค  าถามทั้งชนิดปลายปิดและค าถามชนิดปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปของตารางแจกแจงความถ่ีด้วยร้อยละ  เพื่ออธิบาย
ขอ้มูลลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลทัว่ไปของพระอาราม
หลวง การจดัท าบญัชีและรายงาน ไดแ้ก่ การรับเงิน การจ่ายเงิน ทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง การ
ควบคุมภายใน และปัญหาในการจดัท าบญัชี 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 170 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหวา่งอาย ุ45 ปีขึ้นไป-55 ปี โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในดา้น
การท าบญัชีมาก่อน และเป็นพระสงฆ์ ซ่ึงเขตพื้นที่ที่พระอารามหลวงตั้งอยูส่่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดั
นครปฐม และจงัหวดัสมุทรปราการ โดยพระอารามหลวงส่วนใหญ่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  

หลกัเกณฑก์ารจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงส่วนใหญ่ท าตามกฎระเบียบของพระอาราม
หลวงเอง ส่วนผูท้ี่จดัท  าบญัชีและออกรายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวจักร ผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งของบญัชีภายในพระอารามหลวงส่วนใหญ่ คือ เจา้อาวาส และส่วนใหญ่ไม่มีการ
ตรวจสอบบญัชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก 

การไดม้าซ่ึงรายไดข้องพระอารามหลวง พบวา่ส่วนใหญ่แหล่งที่มาของเงินมาจากการตูรั้บ
บริจาคตามวตัถุประสงคแ์ละเงินท าบุญ ทั้งน้ีในการปฏิบตัิเม่ือไดรั้บเงิน พระอารามหลวงส่วนใหญ่
มีการจดัเก็บเอกสารการรับเงินอยา่งเป็นระเบียบ ส่วนการออกอนุโมทนาบตัรให้โดยขึ้นอยูก่บัการ
ร้องขอของผูบ้ริจาค เม่ือได้รับเงินจากตู ้บริจาคแล้วพระอารามหลวงส่วนใหญ่จะปฏิบัติตาม
วตัถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุเอาไว ้ส่วนวธีิปฏิบติัในการเปิดตูรั้บบริจาค มีการเปิดตูต้ามก าหนดระยะเวลา  



พระอารามหลวงส่วนใหญ่จะมีการส ารองเงินสดไวใ้นวนั 3,000-5,000 บาท โดยการจดัเก็บ 
เงินส ารองเจา้อาวาสเป็นคนเก็บ การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดส ารองส่วนใหญ่จะฝาก
ไวก้บัธนาคาร โดยเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารในช่ือของพระอารามหลวง 

การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง ส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินสด และจะมีการ
จดัเก็บเอกสารในการจ่ายเงินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แนวทางในการเบิกถอนเงินส่วนใหญ่
ไวยาวจักรเป็นผูจ้ดัท  า ผูมี้อ  านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคาร คือ เจา้อาวาสเป็นหลกัร่วมกบั
คณะกรรมการ หน้าที่ในการดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง พระสงฆ์เป็นผูดู้แล ผูมี้หน้าที่ใน
การจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง คือไวยาวจักร การจดัการทรัพยสิ์นของของพระ
อารามหลวงมีการแยกประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ส่วนการจดัสรรที่ดินของพระอารามหลวงจะให้
การเช่าที่ดินเพือ่จดังานต่าง ๆ และเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยัของชาวบา้น  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัปฎิบติัของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระอารามหลวง
ในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเห็นดว้ยกบัก าหนดแบบพมิพต่์าง ๆ ใหพ้ระอารามหลวง
ในการจดัประโยชน์และส่งเจา้หนา้ที่ใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎกระทรวง เก็บรักษาหนังสือ
ส าคญัของที่ดินพระอารามหลวง และออกระเบียบให้พระอารามหลวงถือปฏิบตัิ ส่วนการควบคุม
ภายในของรายไดข้องพระอารามหลวง  เม่ือออกใบเสร็จรับเงินแลว้ ลงบญัชีรายรับ และอา้งเลขที่
ใบเสร็จไว ้มีการควบคุมเอกสารที่เก่ียวกับการรับเงิน และพระอารามหลวงส่วนใหญ่ได้มีการ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไวใ้นมือกบัยอดในบญัชีทุกวนั  
 การควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวงไดก้ าหนดระเบียบใน
การน าทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงไปใช้  มีการเปรียบเทียบยอดการตรวจนับทรัพยสิ์นกับ
ทะเบียนทรัพยสิ์นทุกคร้ัง และส่ิงใดเป็นสังหาริมทรัพยใ์ห้น าลงทะเบียนสังหาริมทรัพย ์ส่ิงใดเป็น
อสงัหาริมทรัพย ์ใหน้ าลงทะเบียนอสงัหาริมทรัพย ์ 
 ปัญหาและอุปสรรคพบว่า พระอารามหลวงไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลทรัพยสิ์นกับ
ผูดู้แลบัญชี ซ่ึงการที่มามีการแบ่งแยกน้ี อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้ นได้ เพราะอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตวัเลขโดยที่ไม่มีผูใ้ดทราบ ในบางพระอารามหลวง ไม่มีการใชเ้อกสาร ใบเสร็จรับเงิน 
และเอกสารใบอนุโมทนาบตัร รวมไปถึงการรับจากรายรับอ่ืน ๆ ท าใหข้าดเอกสารส าคญัหลกั ๆ ใน
การที่จะติดตามยอดของรายรับจากการบริจาค การจดัการเร่ืองสินทรัพย ์ไม่มีการใหเ้ลขรหัส อาจท า
ใหท้รัพยสิ์นเสียหายได ้เน่ืองจากทรัพยสิ์นของวดัมมีจ านวนมาก ไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด การ
จดัท ารายงาน ไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่าย รายการทรัพยสิ์น ส่วนใหญ่จดัท าขึ้นเป็นรายปี ท าให้ไม่
สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของเงินภายในพระอารามหลวง รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
หรืออาจเกิดส่ิงผดิปกติขึ้นในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 
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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 open-
ended 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. 
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งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากคณะผูว้จิยัไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่
เป็นอยา่งดีจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท์ี่ปรึกษางานวจิยั คือ อาจารย ์ดร.รัฐกร สุขอว้น ใน
การแนะน า ตรวจแกไ้ข ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินการวจิยั คณะผูว้จิยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
  ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารยส์นัธยา ดารารัตน์ ที่เห็นความส าคญัและ
ไดใ้หก้ารสนบัสนุนส่งเสริมงานวจิยัฉบบัน้ี รวมทั้งคณาจารยใ์นคณะบญัชี วทิยาราชพฤกษท์ุกท่าน
ที่ไดใ้หค้  าปรึกษา แกไ้ขปัญหา และใหก้ าลงัใจในการจดัท าวจิยัคร้ังน้ีจนเป็นผลส าเร็จ 
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา วฒันะคีรี อาจารยจุ์ฑามาศ ชูจินดา คุณ
เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง คุณกิติยานภาลยั ภู่ตระกูล คุณชณานุช สายเยน็ และคุณณภทัร โชคธนินกุล 
ศูนยว์จิยัและพฒันา วทิยาลยัราชพฤกษ ์รวมทั้งกรรมการสอบโครงการวจิยัที่ไดก้รุณาให้
ขอ้เสนอแนะ แกไ้ข และใหแ้นวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
รายงานวจิยั ตรวจทานความถูกตอ้งของภาษา และพจิารณาความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือที่ใชใ้น
การวจิยั 
  ขอขอบพระคุณเจา้อาวาส พระภิกษุที่เก่ียวขอ้ง ไวยาวจักรของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ที่ไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
เพือ่ใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าวจิยั 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้รับการช่วยเหลือและก าลงัใจจากสมาชิกในครอบครัวยาทิพย ์และ
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  การจดัท าบญัชี มีความส าคญัต่อกิจการ เพราะจะท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ การควบคุมภายใน 
และสามารถตรวจสอบไดข้ององคก์ร ทั้งองคก์รที่มีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาก าไร และองคก์รที่
เป็นสถาบนัที่มิไดห้วงัผลก าไร  องคก์รที่มีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาก าไรนั้นยอ่มมีระบบบญัชีที่ดี 
เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ีมีเงินทุนในการจ้างบุคลากรผูมี้ความรู้ความช านาญในด้านการบัญชีเป็น
ผูอ้อกแบบและวางระบบบญัชีซ่ึงตอ้งจดัท าบญัชีตามกฎหมาย ในขณะที่องคก์รที่เป็นสถาบนัที่มิได้
หวงัผลก าไรยงัขาดระบบบญัชีที่เหมาะสม ดงัเช่นกรณีของวดัซ่ึงเป็นสถาบนัการกุศล มีรายได้จาก   
การรับบริจาคและจากการท ากิจกรรมทางศาสนา               

 ตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 วดัในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ดงันั้น กิจการและทรัพยสิ์นของนิติบุคคล ซ่ึงผูมี้หน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแล คือ เจา้อาวาส 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบับที่  2            
(พ.ศ. 2511)  ขอ้ 6 “ให้เจา้อาวาสจดัให้ไวยาวจักรหรือผูจ้ดัประโยชน์ของวดัซ่ึงเจา้อาวาสแต่งตั้ง        
ท  าบญัชีจ่ายเงินของวดั และเม่ือส้ินปีปฏิทินให้ท  าบญัชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ีให้เจา้อาวาส     
ตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกตอ้ง” และขอ้ 8 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ก าหนดแบบทะเบียน บญัชี แบบสญัญา และแบบพมิพอ่ื์นๆ และใหค้  าแนะน าการปฏิบติัแก่วดั เก่ียวกบั
การดูแลรักษาและการจดัการศาสนสมบตัิของวดั ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี” (กฏกระทรวง 
ฉบบัที่ 2, 2511)ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ไดก้  าหนดแบบพมิพต่์างๆ ขึ้นเพือ่ใหว้ดัใช ้ 

 ทั้งน้ี บางวดัยงัมิไดจ้ดัท าบญัชีตามค าแนะน าของกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบติัเก่ียวกับ 
การดูแลรักษา และจดัการศาสนสมบติัของวดั แต่ละวดัมีการจดัท าบญัชีกันเอง โดยส่วนใหญ่แล้ว     
เจ้าอาวาสเป็นผูจ้ดัท  าบญัชีตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกรายการทางบัญชี        
บางวดัไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่กนัระหว่างผูมี้หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลทรัพยสิ์นกับผูจ้ดัท  าบญัชี 
เน่ืองจากมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงผูท้  าบญัชีของวดัขาดความรู้ความสามารถทางด้าน       
การวางระบบบญัชีและการบริหารจดัการทรัพยสิ์น ขาดเอกสารส าคญัในการรับเงิน และการจ่ายเงิน 
ในแต่ละกิจกรรมของวดั ท าให้ไม่สามารถแสดงขอ้มูลที่ตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่สามารถเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าใหก้ารควบคุมดูแลทรัพยสิ์นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงส่งผล
ใหเ้กิดการทุจริตได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของวดัที่มีการน าเงินที่ไดรั้บจากการบริจาคไปใช้ในลกัษณะ
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ที่ส่อทุจริต เช่น การน าไปซ้ือที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินให้เป็นของพระสงฆ์ระดับผูบ้ริหาร    
ของวดั การขาดหลกัฐานในการรับบริจาคเงิน เป็นตน้  

คณะผูว้ิจยัเห็นความส าคญัว่า วดัจ าเป็นจะตอ้งบริหารจดัการวดัให้เรียบร้อยไปทุกด้าน    
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารบุคลากรภายในวัด การส่งเสริมการศึกษา  การท ากิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา ตลอดจนการบริหารจดัการศาสนสมบตัิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศาสนสมบติัของวดันั้น
มีผูเ้ขา้ไปใชส้อยมากมาย หรือบางคร้ังชาวบา้นมีการมีงานอาจจะตอ้งยมืของภายในวดัไปจดังาน 
นอกจากน้ีแล้วที่ดินที่ตั้งวดัก็ดีหรือที่ธรณีสงฆ์ วดัควรจะท าโฉนดและขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย
เพราะหากไม่ดูแลให้ดี อาจมีการบุกรุกที่วดั หรือที่ธรณีสงฆ์ ท  าให้เกิดคดีความขึ้นมาแลว้มากมาย 
ดังนั้ นเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้ น วดัทุกวนัควรการจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติ              
ที่ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด ทว่าบางวดัอาจจะมีศกัยภาพไม่เท่าเทียมกนั วดัใหญ่  
มีการรับจ่ายเงินมาก มีศาสนสมบตัิมาก วดัเล็กมีการรับจ่ายเงินนอ้ยและมีศาสนสมบติัน้อย แต่ไม่ว่า
จะเป็นวดัใหญ่ หรือวดัเล็ก จะตอ้งมีการจดัการศาสนสมบติัไปในแนวเดียวกนั (กฏกระทรวง ฉบบัที่ 
2, 2511) ทั้งน้ีตามศกัยภาพของวดั หากวดัจดัการศาสนสมบตัิดว้ยความเรียบร้อย ปัญหาที่จะเกิดตาม
ก็นอ้ยลงไปดว้ย หรืออาจไม่เกิดปัญหาเลยก็เป็นได ้

การศึกษาในเร่ืองการจดัท าบญัชีของวดั คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะพระอารามหลวง 
ในเขตพื้นที่ในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากยงัมีผูส้นใจศึกษาหัวขอ้การจดัท าบญัชี  
ของพระอารามหลวงในพื้นที่ดังกล่าวไม่มากนัก ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ     
ที่จะศึกษาการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดย      
น าระบบบญัชีมาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัลักษณะการด าเนินงานของวดั เพื่อน าผลการศึกษา    
มาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ ถือเป็นตน้แบบแก่วดัต่าง ๆ และเป็นรูปแบบในการบริหาร
จดัการวดัในพระพทุธศาสนา เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมต่อไปในอนาคต  
 
1.2  ค าถามการวิจัย 
  การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร                 
มีลกัษณะอยา่งไร เป็นไปตามมาตรฐาน (อา้งอิงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511)) หรือไม่ 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.3.1  เพือ่ศึกษาขั้นตอนและวธีิการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2   เพือ่ศึกษาระบบการควบคุมภายในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (อา้งอิงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511)) 
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1.4  สมมติฐานการวิจัย   
  1.4.1  ผูรั้บผิดชอบการจดัท าบญัชีและรายงานของพระอารามหลวง มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง 

1.4.2  การรับเงินของพระอารามหลวง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชี
ของพระอารามหลวง 

1.4.3  การจ่ายเงินของพระอารามหลวง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชี
ของพระอารามหลวง 

1.4.4  การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ 
ในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง 

1.4.5  การควบคุมภายในของพระอารามหลวง มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
จดัท าบญัชีของพระอารามหลวง 

 
1.5  ประโยชน์ของงานวิจัย 

1.5.1  ทราบถึงลกัษณะ วธีิการ และปัญหาในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่             
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ไดร้ะบบบญัชีของวดัไทยที่เหมาะสม อนัจะน าไปสู่การควบคุมภายใน
ที่ดี และการแบ่งแยกหนา้ที่อยา่งชดัเจนมากขึ้น 
          1.5.2  เป็นแนวทางในการพฒันาวธีิการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานครให้มีการควบคุมภายในที่ดี ซ่ึงจะน าไปสู่ความโปร่งใสของการบริหารจดัการ    
ในระบบวดัไทย 
          1.5.3 ช่วยใหร้ะบบการควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
1.6  ขอบเขตการวิจัย 

 1.6.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
                       ในการวิจยัคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การจดัท า
บญัชีและรายงานทางบญัชี และพระอารามหลวง การได้มาซ่ึงรายได้ ของพระอารามหลวง          
การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง การก ากับดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง     
การควบคุมภายในของพระอารามหลวง ที่ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชี
ของพระอารามหลวง 

1.6.2  ขอบเขตดา้นประชากร  
          การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะผูจ้ ัดท าบัญชีและบุคคลที่เก่ียวข้องในการจดัท าบัญชี     

ของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่จงัหวดัในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  
1.6.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
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                 ผูว้จิยัเลือกใชช่้วงระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 
1.6.4  ขอบเขตดา้นสถานที ่

                       การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งส้ิน 18 พระอารามหลวง ประกอบดว้ย 
                       1.6.4.1  จงัหวดันครปฐม จ านวน 5 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัพระปฐมเจดีย ์วดัไร่ขิง
วดัพระประโทณเจดีย ์วดัพระงาม และวดัเสน่หา  
                       1.6.4.2  จังหวัดนนทบุรี จ  านวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่  วัดเขมาภิรตาราม            
วดัเฉลิมพระเกียรติ และวดัปรมยัยกิาวาส 
                       1.6.4.3  จังหวดัปทุมธานี จ  านวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดจันทน์กะพ้อ            
วดัชินวราราม และวดัเขียนเขต               
                        1.6.4.4  จังหวดัสมุทรปราการ จ านวน 4 พระอารามหลวง ได้แก่ วดัไพชยนต์พลเสพย ์         
วดักลางวรวหิาร วดัโปรดเกศเชษฐาราม และวดัทรงธรรม 

        1.6.4.5  จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 3 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัป้อมวิเชียรโชติการาม 
วดัเจษฎาราม และวดัสุทธิวาตวราราม  
        
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1.7.1 การจัดท าบัญชี หมายถึง หนา้ที่ของผูท้  าบญัชี ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบตัิิ คือ การรวบรวม 
(Collecting) ข้อมูลที่ เกิดขึ้ นประจ าว ันและหลักฐานข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงาน การบันทึก 
(Recording) รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ังให้ถูกตอ้งตามหลักการ พร้อมกับบนัทึกขอ้มูลให้อยู่ใน     
รูปของหน่วยเงินตรา การจ าแนก (Classifying) น าขอ้มูลที่จดบนัทึกไวแ้ลว้ มาจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่
ของประเภทบญัชีต่างๆ การสรุปขอ้มูล (Summarizing) เป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้  าแนกให้เป็นหมวดหมู่
มาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน ซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน ตลอดจนการไดม้าและ   
ใชไ้ปของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง 

1.7.2  การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวง  หมายถึง ระบบการให้ขอ้มูลโดยเป็นระบบขอ้มูล
ซ่ึงออกแบบขึ้ นเฉพาะ เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงิน ของผูมี้หนา้ที่จดัท  าบญัชีที่เป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชีโดยมีเอกสาร  
ที่ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น       

1.7.3  พระอารามหลวง (The Royal Temple) หมายถึง พระอารามหลวงเป็นวดัที่พระมหากษตัริย์
หรือ พระบรมวงศานุวงศ ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผูส้ร้างน้อมเกลา้น้อมกระหม่อม
ถวายเป็นวดัหลวง และวดัที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไวเ้ป็น
พระอารามหลวง 
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1.7.4  ไวยาวัจกร หมายถึง คฤหสัถผ์ูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหมี้หนา้ที่เบิกจ่ายค่าอาหาร และค่าใชจ่้าย 
ต่าง ๆ และ มีอ านาจหนา้ที่ดูแลรักษาจดัการทรัพยสิ์นของวดัตามที่เจา้อาวาสมอบหมายเป็นหนงัสือ  

1.7.5 พื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (The Suburban Area of Bangkok) หมายถึง 
จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 
 



 

 

 
บทที ่2 

ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

  การทบทวนทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ในโครงการวิจยัเร่ือง การจดัท าบญัชีของ 
พระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎี 
แนวความคิด เอกสารและผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยน าเสนอและจดัล าดบัเน้ือหาสาระส าคญั ดงัน้ี 
 2.1  ขอ้สมมติทางการบญัชี    
 2.2  ระบบขอ้มูลทางการบญัชี  
 2.3  วตัถุประสงคข์องระบบขอ้มูลทางการบญัชี  
 2.4  ส่วนประกอบของระบบบญัชี  
 2.5  ขอ้มูลทางการบญัชีที่ถูกบนัทึกไว ้ 
 2.6  ประเภทและลกัษณะกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร  
 2.7  พระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2535  
                     และตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511)  
 2.8  ทฤษฎี Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 

2.9  แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการวดั 
 2.10  แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมกบัการบริหาร 
 2.11  วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
 2.12  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.1  ข้อสมมติทางการบัญชี  
   ประเทศไทย หน่วยงานที่รับผดิชอบในการก าหนดมาตรฐานการบญัชี คือ สมาคมนักบญัชี
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2542 ทางสมาคมไดมี้การปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีใหม่ และยกเลิกมาตรฐานการบญัชีเดิมในหลายฉบบั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพฒันา
มาตรฐานการบญัชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของ       
การบญัชีจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่ส าคญัในการศึกษาแนวทิศทางการบญัชี จะช่วยให้เขา้ใจถึง
หลกัเกณฑส์ าคญัในการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงโยงไปถึงหลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
และจะช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจ และเช่ือถือในขอ้มูลทางการบญัชีมากขึ้นดว้ย  ซ่ึงสมาคม
นักบญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดก้  าหนดไวใ้นแม่บทการบญัชี ซ่ึงเป็น
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ที่ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 1 เร่ืองข้อสมมติขั้นมูลฐาน   
ทางการบญัชี ดงัน้ี (สภาวชิาชีพบญัชี, 2555) 
        2.1.1  เกณฑค์งคา้ง 
                 ภายใตเ้กณฑ์คงคา้ง รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้  เม่ือเกิดขึ้น ไม่ใช่เม่ือ          
มีการรับหรือจ่ายเงินสด ซ่ึงหมายถึง การบันทึกรายการทางการบญัชีจะบันทึกและแสดงใน          
งบการเงินตามงวดเวลาที่รายการนั้น ๆ เกินขึ้นจริง โดยไม่ค  านึงว่ามีการรับเงินสด หรือจ่ายเงินสด
ขณะเกิดรายการนั้นหรือไม่ 
        2.1.2  การด าเนินงานที่ต่อเน่ือง 
                  โดยทัว่ไปงบการเงินจะจดัท าขึ้นภายใตข้อ้สมมติว่ากิจการจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
และด ารงอยูต่่อไปในอนาคต ซ่ึงหมายถึง กิจการที่ตั้งขึ้นมาแลว้ ยอ่มมีวตัถุประสงคจ์ะด าเนินงาน
ต่อไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีก าหนดเวลา ว่าจะเลิกกิจการเม่ือไร หรือนานเพียงพอที่จะปฏิบติัตาม 
แผนงานและขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ที่ไดผ้กูพนัไวจ้นกวา่จะเสร็จ 
        2.1.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพ  

       ลกัษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบติัที่ท  าให้ขอ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้
งบการเงิน ลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัของงบการเงินมี 4 ประการไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัไป  

       2.1.3.1  ความเขา้ใจได้ หมายถึง งบการเงินนั้นจะตอ้งสามารถเขา้ใจไดท้นัที่ที่ผูใ้ช ้       
งบการเงินใชข้อ้มูล ทั้งน้ีอยูภ่ายใตข้อ้สมมติที่วา่ผูใ้ชง้บการเงินนั้นจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของธุรกิจ
พอควร  

       2.1.3.2  ความเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจ ขอ้มูลที่ปรากฏในงบการเงินจะตอ้งเป็นขอ้มูล    
ที่มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ ผูใ้ช้งบการเงิน นั่นคือ สามารถท าให้ผูใ้ชง้บการเงินประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมทั้งยนืยนั หรือช้ีขอ้ผดิพลาดของผลการประเมินที่ผา่นมา
ของผูใ้ชง้บการเงิน  

       2.1.3.3  ความเช่ือถือได้ ขอ้มูลที่แสดงในงบการเงินจะตอ้งปราศจากความผิดพลาด         
ที่มีนยัส าคญัและความล าเอียง นัน่คือ จะตอ้งแสดงรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีอยา่งเที่ยงธรรม 
ตามที่ตอ้งการให้แสดงหรือควรจะแสดง ตามเน้ือหา และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ เช่น กิจการ
อาจจะโอนรถยนตใ์ห้กบับุคคลอ่ืน โดยมีหลักฐานยนืยนัการโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย แต่ใน
สัญญายงัระบุให้กิจการสามารถใชป้ระโยชน์จากรถยนตด์งักล่าวในอนาคตนั่นต่อไป กรณีเช่นน้ี 
การที่กิจการจะรายงานว่ามีการขายรถยนต ์ จึงไม่สามารถถือไดว้่าเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรมของ
รายการที่เกิดขึ้น  
 ผูจ้ดัท  างบการเงินจะตอ้งใช้ความระมัดระวงัในการรายงานเหตุการณ์ทางการเงิน  เม่ือ
ประสบกบัความไม่แน่นอน อนัหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น ความสามารถใน  
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การเก็บหน้ี การประมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพย  ์ความไม่แน่นอนของหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสัญญารับประกัน คดีฟ้องร้อง โดยจะตอ้งใช้ดุลยพินิจที่จ  าเป็นในการประมาณการรายได ้    
ความไม่แน่นอน เพือ่งบการเงินแสดงจ านวนที่สูงหรือต ่าจนเกินไป นอกจากน้ี ขอ้มูลในงบการเงิน
ที่เช่ือถือไดต้อ้งครบถว้น ภายใตข้อ้จ  ากดัของความมีนยัส าคญั และตน้ทุนในการจดัท า  
           2.1.4  เหตุการณ์ที่มีนยัส าคญั หมายถึง เหตุการณ์ซ่ึงถา้หากผูท้ี่เก่ียวขอ้งไม่มีโอกาสรับทราบ
แลว้อาจจะตดัสินผดิไปในกรณีที่รับทราบ ในทางปฏิบติัความมีนัยส าคญัของรายการมกัจะก าหนด
โดยคิดเทียบเป็นร้อยละของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือก าไรสุทธิ แลว้แต่กรณี 
           2.1.5  การเปรียบเทียบกนัได ้ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการ
ในรอบระยะเวลาต่างกนั เพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
กิจการนั้ น และต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน          
ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  โดยผูใ้ชง้บการเงินตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัท างบการเงิน  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย อยา่งไรก็ตาม แมม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 จะถูก
ยกเลิกแลว้ แต่ในเน้ือหาบางส่วนโดยเฉพาะขอ้สมมติขั้นมูลฐาน ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นที่ผูศึ้กษาวิชาการ
บญัชีตอ้งท าความเขา้ใจ 
          2.1.6  ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี คือ ขอ้ก าหนดทางการบญัชีที่เป็นที่ยอมรับกนัโดย
ไม่มีการพิสูจน์ โดยปกติมกัก าหนดขึ้นจากการประมวลจากหลกัและวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ กนั ใน
บางคร้ังขอ้ก าหนดดงักล่าวมีลกัษณะที่ไม่มีเหตุผล ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีเป็นหลกัเกณฑ์
ที่ส าคญัในการจดัท างบการเงิน หากผูใ้ชง้บการเงินไม่เขา้ใจถึงขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี     
ก็ยากที่จะเขา้ใจว่าท าไมนักบญัชีจึงเสนอขอ้มูลในลักษณะเช่นนั้น โดยปกตินักบญัชีที่จดัท า          
งบการเงินจะไม่กล่าวถึงขอ้สมมติดงักล่าวซ ้ าอีก ทั้งน้ี เพราะเป็นที่เขา้ใจกนัว่าขอ้สมมติขั้นมูลฐาน
นั้น ไดรั้บการยอมรับและใชก้นัอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม หากในการจดัท างบการเงินไม่ไดใ้ชข้อ้สมมติ
ดงักล่าว ก็จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยให้ทราบพร้อมด้วยเหตุผล เท่าที่ผ่านมาขอ้สมมติขั้นมูลฐานของ       
การบญัชี ถูกก าหนดขึ้นโดยประมวลมาจากหลกัและวิธีปฏิบติัต่าง ๆ กนั จนขอ้สมมตินั้น ๆ ไดถื้อ
ปฏิบติักนัโดยทัว่ไป คณะกรรมการของสมาคมวิชาชีพการบญัชีและนักวิชาการต่าง ๆ  ไดพ้ยายาม
จดัท าขอ้สมมติขั้นมูลฐานดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ท ากนัไดห้ลายแบบ แต่ละแบบจะมีจ านวนขอ้สมมติ
ซ่ึงเป็นแนวความคิดขั้นมูลฐาน (Concepts) ขอ้สมมติขั้นมูลฐาน (Assumption) และหลกัการบญัชี 
(Principles) ต่าง ๆ กนั ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ี เป็นขอ้สมมติขั้น     
มูลฐานของการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีของสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย ฉบบัที่ 1 ซ่ึงก าหนดให้เร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับงวดหรือปีส้ินสุด วนัที่ 1 
กนัยายน 2522 เป็นตน้ไป สรุปไดว้า่  
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        2.1.6.1  หลกัการใชห้น่วยเงินตราในการบญัชี (Monetary Unit Assumption) การบญัชี ให้
ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทางการบญัชีอาจเป็นพรรณนาโวหารก็ได ้แต่ขอ้มูล
ดังกล่าวจะให้ความหมายไม่ชัดเจนเท่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข เน่ืองจากหน่วยเงินตราใช้เป็นส่ือ          
ในการแลกเปล่ียน และท าหนา้ที่เป็นหน่วยวดัราคา ดงันั้นนักบญัชีจึงใชห้น่วยเงินตราในการวดัผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  

        2.1.6.2  หลกัความเป็นหน่วยงานของกิจการ (Entity Concept) ขอ้มูลทางการบญัชีเป็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงานหน่ึง ๆ ซ่ึงแยกต่างหากจากเจา้ของกิจการและกิจการอ่ืน หน่วยงานในที่น้ี
ได้แก่หน่วยธุรกิจ ซ่ึงอาจเป็นในรูปของบริษทัจ ากัด ห้างหุ้นส่วน บุคคลคนเดียวหรือในรูปอ่ืน 
ดงันั้นจึงตอ้งระบุหน่วยของกิจการไวใ้นงบการเงินนั้น ๆ ความเป็นหน่วยงานตามขอ้สมมติของการ
บญัชีอาจไม่เหมือนกบัความหมายของความเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย เช่น บริษทัต่าง ๆ ในเครือ
เป็นกิจการแยกกนัตามกฎหมาย แต่ในการท างบการเงินรวมนักบญัชีถือว่าบริษทัต่าง ๆ ในเครือนั้น
เป็นหน่วยธุรกิจเดียวกนั  

        2.1.6.3  หลกัการใชห้ลกัฐานอนัเที่ยงธรรม (Objectivity Principle) เน่ืองจากงบการเงิน ท า
ขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงอยู่ในสถานะต่าง ๆ กัน นักบญัชีผูท้  างบการเงินอยูอี่ก
สถานะหน่ึง ดังนั้น เพื่อให้บุคคลที่เก่ียวขอ้งเขา้ใจงบการเงินของกิจการได้ถูกตอ้งใกล้เคียงกับ  
ความเป็นจริงมากที่สุด การบนัทึกรายการบญัชีและการท างบการเงิน  จึงตอ้งจดัท าขึ้นโดยอาศยั
หลกัฐานและขอ้เทจ็จริงอนัเที่ยงธรรมที่บุคคลต่าง ๆ ยอมรับและเช่ือถือได ้หลกัฐานดงักล่าวจะตอ้ง
ปราศจากความล าเอียงหรือไม่มีอคติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยพยายามหลีกเล่ียง   
ความคิดเห็นส่วนบุคคลใหม้ากที่สุด  

       2.1.6.4  หลกัรอบเวลา (Time Period Assumption) กระบวนการการบญัชีการเงิน  ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการส าหรับรอบเวลาหรือรอบบญัชีที่ระบุไว ้ส่วนผูใ้ช้
งบการเงินท าการประเมินผลและตดัสินใจเก่ียวกบักิจการตามวาระและเวลาต่าง ๆ กนัตลอด อายุ
ของกิจการ ดงันั้น จึงตอ้งแบ่งการท างานของกิจการออกเป็นรอบเวลาสั้น ๆ เพื่อจดัท าขอ้มูลไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการตดัสินใจ โดยปกติรอบเวลาดงักล่าวมกัจะก าหนดไวเ้ท่ากนัเพื่อประโยชน์    ใน
การเปรียบเทียบและมีระบุไวช้ดัในงบการเงิน  

        2.1.6.5  หลกัการด าเนินงานสืบเน่ือง (Going Concern Assumption) กิจการที่จดัตั้งขึ้น ยอ่ม
มีวตัถุประสงคท์ี่จะด ารงอยูโ่ดยไม่มีก าหนด กล่าวคือ หากไม่มีเหตุช้ีเป็นอยา่งอ่ืนแลว้ กิจการที่ตั้ง
ขึ้นยอ่มจะด าเนินงานต่อเน่ืองกนัไปอยา่งนอ้ยก็นานพอที่จะด าเนินงานตามแผนและขอ้ผูกพนั  ที่ได้
ท  าไวจ้นส าเร็จ นกับญัชีจึงมีขอ้สมมติขั้นมูลฐานว่ากิจการไม่ตั้งใจที่จะเลิกด าเนินงาน        หรือไม่
จ าเป็นตอ้งเลิกด าเนินงาน หรือตอ้งลดปริมาณการด าเนินงานลงอยา่งมาก หากมีเหตุอ่ืนใดช้ีให้เห็น
วา่เหตุการณ์ในภายหนา้จะไม่เป็นไปตามขอ้สมมติดงักล่าว ก็จะตอ้งใชม้าตรฐานการบญัชีที่ก  าหนด
ไวส้ าหรับเหตุการณ์นั้น ๆ โดยเฉพาะแทน  
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        2.1.6.6  หลกัราคาทุน (Cost Principle) หลกัราคาทุนเก่ียวโยงกบัหลกัความด ารงอยูข่อง
กิจการ ตามหลกัราคาทุนการบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินถือเกณฑร์าคาทุนเดิม ซ่ึงหมายถึง ราคาอนั
เกิดจากการแลกเปล่ียน ราคาทุนเป็นราคาที่เหมาะสมกว่าราคาอ่ืน ๆ เพราะราคาทุนเป็นราคาที่
แน่นอนและสามารถค านวณไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาไม่ขึ้นอยูก่บัความเห็นของแต่ละคน       ซ่ึงอาจ
แตกต่างกนัได ้อยา่งไรก็ตามการใชร้าคาทุนเป็นเกณฑก์็มีขอ้เสียหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
กรณีที่ระดับราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ในกรณีที่มีการใช้ราคาอ่ืนที่มิใช่ราคาทุน ควร
เปิดเผยใหท้ราบดว้ย  

        2.1.6.7  หลกัการเกิดขึ้นของรายได้ (The Revenue Realization Principle) หลักการ
เกิดขึ้นของรายได้เป็นหลักเก่ียวกับการบันทึกรายได้จากการขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกค้า       
ว่าควรจะถือว่ารายได้เกิดขึ้นเม่ือใด และในจ านวนเงินเท่าใด โดยทัว่ไป นักบญัชีจะลงบนัทึกว่า
รายได้ได้เกิดขึ้นแล้ว เม่ือมีเงื่อนไข 2 อยา่ง คือ (1) กระบวนการก่อให้เกิดรายได้ส าเร็จแล้ว         
และ (2) การแลกเปล่ียนได้เกิดขึ้นแล้ว กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ รายได้เกิดขึ้นในงวด ซ่ึงได้มี            
การส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ส าหรับจ านวนเงินที่บนัทึกเป็นรายได้นั้ นก็คือ   
จ  านวนที่ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บ อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีนักบญัชีถือว่ารายไดเ้กิดขึ้นโดยใช้
หลกัเกณฑอ่ื์นที่แตกต่างไปจากขา้งตน้  

        2.1.6.8  หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายได ้(Matching Principle) หนา้ที่ส าคญัอยา่งหน่ึง ของ
บญัชีคือการจบัคู่ผลความส าเร็จ (ตามที่วดัดว้ยรายได)้ กบัความพยายาม (ตามที่วดัดว้ยค่าใชจ่้าย) 
หลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดเ้ป็นแนวทางส าหรับตดัสินว่า รายการใดบา้งที่จะเป็นค่าใชจ่้ายใน
งวดบญัชีนั้น ๆ วธีิการคือ จะมีการบนัทึกรายไดต้ามหลกัการเกิดขึ้นของรายไดก่้อน    ถดัจากนั้นจึง
เอาค่าใชจ่้ายไปจบัคู่กบัรายได ้

        2.1.6.9  หลักเงินคา้ง หรือ เกณฑ์คงคา้ง (Accrual Principle) เม่ือพิจารณาหลักการ
เกิดขึ้นของรายไดคู้่กนัไปกบัหลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดเ้ราจะไดห้ลกัที่นิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า 
หลกัเงินคา้ง (Accrual Basis) ในปัจจุบนัสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ไดบ้ญัญติัศพัทบ์ญัชีค  าน้ี โดยเรียกว่า "เกณฑค์งคา้ง" ในการค านวณก าไรและขาดทุนส าหรับงวด 
นักบญัชีตอ้งค  านึงถึงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายนั้น และแยกส่วนที่ไม่เป็นของงวดนั้นออก ตามวิธีการ
บญัชีที่ถือเกณฑเ์งินสด จ านวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมดส าหรับงวดอาจถือไดว้่าเป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 
แต่ตามหลักเงินคา้งหรือเกณฑ์คงคา้ง รายได้ถือว่าเกิดขึ้นเม่ือเขา้เกณฑ์ 2 ประการดงักล่าวแล้ว    
และใชห้ลกัการจบัคู่ค่าใชจ่้ายกบัรายไดเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึงค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นส าหรับงวด แมจ้ะยงัไม่มี
การรับเงินและจ่ายเงินก็ตาม  

      2.1.6.10  หลกัโดยประมาณ (Approximation Assumption) การค านวณก าไรและขาดทุน
ตอ้งอาศยัการปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเขา้รอบบญัชีต่าง ๆ เขา้กิจกรรมต่าง ๆ ที่สลบัซบัซอ้นและ
เป็นส่วนเขา้กิจกรรมที่มีลกัษณะร่วมกนั การค านวณจึงจ าเป็นตอ้งท าโดยวิธีการประมาณการ การ
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ด าเนินงานของกิจการมีลักษณะต่อเน่ืองกันมีความสลับซับซ้อนมีความไม่แน่นอนและมี
ลกัษณะร่วมสมัพนัธก์นั ท าใหน้กับญัชีไม่อาจค านวณก าไร และขาดทุนไดถู้กตอ้งแน่นอน   จึงตอ้ง
ใชว้ธีิประมาณการและใชดุ้ลยพนิิจประกอบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

      2.1.6.11  หลักความสม ่ าเสมอ  (Consistency Principle) การใช้งบการเงินส าหรับ
ระยะเวลาหน่ึง บางคร้ังอาจเพียงพอในการช่วยตดัสินใจ แต่งบการเงินส าหรับระยะเวลาหลาย ๆ 
ช่วงติดต่อกนัไปย่อมจะมีความหมายและให้ประโยชน์แก่ผูใ้ชไ้ดดี้กว่าการเปรียบเทียบงบการเงิน
ส าหรับระยะเวลาที่แตกต่าง ยอ่มจะเกิดผลและมีประโยชน์ต่อเม่ืองบการเงินนั้น ๆ ไดจ้ดัท าขึ้นโดย
อาศยัมาตรฐานการบญัชีเดียวกัน ฉะนั้นการปฏิบติัทางบญัชีของกิจการหน่ึง ๆ จึงตอ้งยึดหลัก   
ความสม ่าเสมอ กล่าวคือ เม่ือเลือกใชก้ารปฏิบติับญัชีวิธีใดแลว้จะตอ้งใชว้ิธีนั้นโดยตลอด แต่ทั้งน้ี 
มิไดห้มายความว่าจะเปล่ียนแปลงการปฏิบติับญัชีไม่ไดเ้ลย เพราะเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อมใน
ธุรกิจยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  

      2.1.6.12  หลกัการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ (Full Disclosure Principle) นักบญัชี  มี
หน้าที่เปิดเผยขอ้มูลการเงินที่ส าคญัทั้งหมดต่อผูใ้ช้งบการเงิน ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลน้ีไม่มี
กฎเกณฑท์ี่แน่นอนวา่ การเปิดเผยอยา่งเพียงพอควรมีลกัษณะอยา่งไร โดยทัว่ไปนักบญัชีจะตดัสิน
โดยถือวา่ ถา้ไม่เปิดเผยแลว้จะเป็นเหตุใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผดิพลาด ความเห็นจึงอาจแตกต่างกนั
ได้มาก ว่ารายการใดบ้างที่ควรเปิดเผย ดังนั้ น หลักเกณฑ์ที่ควรน ามาใช้คือ  "เม่ือสงสัยให้
เปิดเผย" การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอหมายความรวมถึง รูปแบบการจดัรายการและขอ้มูลใน    
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ค  าศพัท์ที่ใช้ การแยกประเภทรายการ เกณฑ์ที่ใช้ใน      
การค านวณ ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเน้นถึงลักษณะและชนิดของการเปิดเผยต่าง ๆ ที่จ  าเป็นที่ท  าให้งบ
การเงนิใหข้อ้มูลอยา่งเพยีงพอ  
  นอกจากขอ้สมมติขึ้นมูลฐานของการบญัชี 12 ขอ้ขา้งตน้แลว้ ยงัมีขอ้ควรค านึงในการใช้
มาตรฐานการบญัชี (Exceptions to Accounting Principles) เพิ่มเติมเพื่อยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั
ทางการบญัชีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ดงัน้ี  

      2.1.6.13  หลกัความระมดัระวงั (Conservatism) ในการด าเนินกิจการ ความไม่แน่นอน 
มกัเกิดขึ้นเสมอ การท างบการเงินจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัรับรู้เร่ืองความไม่แน่นอนน้ีไวด้ว้ย  
หลักความระมัดระวงั หมายถึงว่าในกรณีที่อาจเลือกวิธีปฏิบติัทางการบญัชีได้มากกว่าหน่ึงวิธี      
นกับญัชีควรเลือกวธีิที่จะแสดงสินทรัพยแ์ละก าไรในเชิงที่ต  ่ากว่าไวก่้อน หลกัโดยยอ่ คือ "ไม่คาดการณ์ 
ว่าจะไดก้ าไร แต่จะรับรู้การขาดทุนไวอ้ยา่งเต็มที่ ในกรณีที่สงสัยให้ตดัเป็นค่าใชจ่้ายทนัที" ทั้งน้ี
มิไดห้มายความวา่หลกัความระมดัระวงัจะเป็นเหตุผลสนบัสนุนใหกิ้จการตั้งส ารองลบัได ้ 

      2.1.6.14  หลกัเน้ือหาส าคญักว่ารูปแบบ (Substance Over Form) นักบญัชีให้ความสนใจ
ในเน้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ แม้รูปแบบทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์นั้นอาจจะแตกต่าง 
จากรูปแบบทางกฎหมายก็ตาม โดยปกติเน้ือหาทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมกัจะสอดคลอ้ง
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กบัรูปแบบทางกฎหมาย อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังเน้ือหากบัรูปแบบทางกฎหมายอาจแตกต่างกัน  
นกับญัชีจึงควรเสนอในงบการเงิน ซ่ึงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเน้ือหาและตามความเป็น
จริงทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินไดท้ราบขอ้มูล
เก่ียวกบักิจการทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์นั้นไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น  

      2.1.6.15  หลักการมีนัยส าคญั (Materiality) งบการเงินควรเปิดเผยขอ้มูลที่มีนัยส าคญั
พอที่จะกระทบต่อการตดัสินใจ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจโดยถูกตอ้งถึงผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงินและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เหตุการณ์ที่มีนัยส าคญัหมายถึง
เหตุการณ์ ซ่ึงหากผูท้ี่เก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บทราบแลว้อาจตอ้งตดัสินใจผิดไปจากกรณีที่ได้รับทราบ 
ดงันั้น เม่ือนักบญัชีไดส้ังเกตเห็นเหตุการณ์ใดซ่ึงมีนัยส าคญัต่อการตดัสินใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้งแลว้ 
นกับญัชีตอ้งรายงานเหตุการณ์ดว้ยความระมดัระวงั  

      2.1.6.16  หลกัการปฏิบติัเฉพาะธุรกิจบางประเภท (Industry Practice) หมายความถึง   
การยอมให้ใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรับธุรกิจบางประเภท เช่น สถาบนัการเงิน เป็นตน้ แตกต่าง  
ไปจากวธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับธุรกิจทัว่ไปได ้เน่ืองจากการเน้นถึงความส าคญัของขอ้มูลอาจจะ
ใหต้ามล าดบัไม่เหมือนกนั 
 
2.2  ระบบข้อมูลทางการบัญชี  
  ระบบขอ้มูลการบญัชี หมายถึง ระเบียบแบบแผนการปฏิบตัิงานทางบญัชี รวมถึงการจด
บนัทึกตวัเลขที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานหรือใชท้รัพยากร การจดัแยกประเภทขอ้มูล การเก็บรักษา
เอกสารและสมุดบญัชี และการจดัท างบการเงิน  ขอ้มูลที่ไดจ้ากระบบบญัชีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
พร้อมที่จะให้ผูรั้บน าไปใช้ประโยชน์ซ่ึงแต่ละรูปแบบนั้นตอ้งตอ้งจดัท าให้เหมาะสมกับแต่ละ
กิจการ เพือ่ที่จะไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพและทนัท่วงที(สุโขทยัธรร-
มาธิราช, 2553) 
 
2.3  วัตถุประสงค์ของระบบขอมูลทางการบัญชี  
   วตัถุประสงคข์องระบบขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อจดัหาขอ้มูลที่มีประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการ 
ของผูใ้ช้ โดยผูใ้ช้ขอ้มูลทางการบญัชีมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ บุคคลภายนอกและภายในกิจการ 
บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนในกิจการ เจา้หน้ีเงินกู ้หน่วยงานของรัฐบาล ลูกคา้ คู่แข่ง 
ผูส้นใจโดยทัว่ไป ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ กนัไป ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล ส่วนผูใ้ชภ้ายใน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ร ซ่ึงตอ้งการขอ้มูล
แตกต่างกนัในแต่ละระดบัความรับผิดชอบ และความเก่ียวเน่ืองในการใชข้อ้มูล(สุโขทยัธรร-มาธิ
ราช, 2553) 
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2.4  ส่วนประกอบของระบบบัญชี  
            แม้ว่าการด าเนินของกิจการจะมีหลายประเภทหลายรูปแบบ ระบบบญัชีของกิจการตอ้ง
ประกอบดว้ย(สภาวชิาชีพบญัชี, 2555) 

2.4.1  การจดัท าเอกสาร และการเก็บเอกสารในการบนัทึกบญัชี  
  พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ในหมวด 3 มาตรา 20 ก าหนดผูท้  าบญัชีตอ้งจดัท าบญัชี
เพือ่ใหมี้การแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมี้หน้าที่
จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้น  นอกจากขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 
2543 แลว้ เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชียงัตอ้งจดัท าขึ้นให้สอดคลอ้งและถูกตอ้งกบัขอ้ก าหนด
ในประมวลรัษฎากร ซ่ึงไดก้  าหนดลกัษณะของใบก ากบัภาษีดว้ย 
  2.4.2  การบนัทึกบญัชีและการจดัท ารายงาน  

ตรวจสอบรายการความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อการบนัทึกบญัชี รายได ้ค่าใชจ่้าย ลูกหน้ี 
เจา้หน้ี ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับช าระหน้ี เอกสารน าฝากธนาคาร และการปรับปรุง
บญัชี การบนัทึกทรัพยสิ์นและค่าเส่ือมราคา บนัทึกรายการบญัชีตามมาตรฐานบญัชี จดัท าสมุดบญัชี 
ให้ครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดให้จดัท า ไดแ้ก่ สมุดรายวนัทัว่ไป สมุดเงินสด สมุดเงินฝาก
ธนาคาร สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัขาย และสมุดบญัชีแยกประเภท โดยมีการบนัทึก ควบคุมลูกหน้ี 
และเจา้หน้ีรายตวั สามารถออกรายงานในรายละเอียดเร่ืองลูกหน้ีและเจา้หน้ีได้ทั้งหมด เพื่อให้
ผูป้ระกอบการทราบผลการด าเนินงาน ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  2.4.3  เคร่ืองจกัรและเคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ เพื่อช่วยประหยดัเวลาและลดขอ้ผิดพลาด         
อนัเกิดจากการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองค านวณเลข เคร่ืองจกัร
ลงบญัชี คอมพวิเตอร์ และอ่ืนๆ 
  2.4.4  นโยบายในการบริหารงานและการควบคุม  และบุคคลที่ปฏิบตัิงานในระบบ ผูว้าง
ระบบบญัชี ผูบ้ริหาร และเจา้ของกิจการ จะตอ้งค านึงและพิจารณาก่อนที่จะตดัสินใจท าการวาง
ระบบบญัชีหรือ  จะท าการปรับปรุงใดๆ โดยอย่าท าการวางระบบบญัชีหรือปรับปรุงตามแฟชั่น 
หรือตามอยา่งผูอ่ื้น เพราะ   การวางระบบบญัชีที่ดีนั้นจะตอ้งมีการสอดคลอ้งไปกบัธรรมชาติของ
การท างาน และการด าเนินธุรกิจที่เป็นจริง ระบบบญัชีตอ้งมีการควบคุมภายในอยา่งดีเยีย่ม สามารถ
ป้องกันการทุจริตอย่างได้ผลในทุกเร่ือง ระบบบญัชีจะตอ้งมีการเสนอรายงานตามระยะเวลาที่
เหมาะสม การเสนอรายงานบางอยา่งชา้เกินกวา่ที่ควรจะเป็นแมเ้พยีงชัว่เวลาเดียว คุณค่าของรายงาน
อาจจะเหลือเท่ากบัศูนย ์หรือรายงานที่มากเกินไปจะท าให้เกิดการสับสน และแบ่งแยกความสนใจ
ในรายงานที่ส าคญัไป การวางระบบบญัชีที่ดีและเหมาะสมกบักิจการจะตอ้งเกิดจากการรวมตวั  
ของแผนกต่างๆ และนกับญัชีที่มีประสบการณ์ ทั้งบญัชีการเงิน บญัชีบริหาร บญัชีตน้ทุน และบญัชี
ภาษีอากร  
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2.5  ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกบันทกึไว้  
  การที่จะน าขอ้มูลจากระบบบญัชีไปใชป้ระโยชน์นั้น จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกับ  
การจดบนัทึกขอ้มูลตามระบบบญัชีก่อน จึงสามารถใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่ิงที่ควรท าความเขา้ใจ
มีดงัน้ี (สภาวชิาชีพบญัชี, 2555) 
  2.5.1  การบญัชีจะจดบนัทึกรายการด าเนินงานเฉพาะเม่ือเป็นรายการที่สามารถวดัค่าเป็น 
ตวัเงินไดเ้ท่านั้น ดงันั้นถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลของกิจการ จะไม่สามารถถือเอาขอ้มูลทางการบญัชี
เป็นขอ้มูลของกิจการไดท้ั้งหมด รายการด าเนินงานใดที่วดัค่าเป็นตวัเงินไม่ได้ ทางระบบบญัชี      
จะไม่บันทึกไว ้จ  าเป็นตอ้งให้ส่วนงานอ่ืนเป็นผูบ้ ันทึก เท่ากับว่าขอ้มูลทางการบัญชีเป็นเพียง     
ส่วนหน่ึงของขอ้มูลการด าเนินงานทั้งหมดของกิจการ 
  2.5.2  ระหวา่งที่กิจการก าลงัด าเนินงานไปเร่ือย ๆ ไม่มีก าหนดเสร็จส้ิน หากตอ้งการทราบ
ผลการด าเนินงานในช่วงเวลาหน่ึงๆ หรือตอ้งการทราบวา่ฐานะของกิจการมีทรัพยสิ์น หน้ีสินเท่าใด 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึงก็จะท าไดต้ามวิธีการบญัชี ระบบขอ้มูลบญัชีได้แบ่งก าหนดเวลาปฏิบตัิงาน   
เป็นงวด ๆ รวบรวมขอ้มูลการด าเนินงาน สรุปท ารายงานเสนอแก่ผูต้อ้งการใชข้อ้มูล ไดแ้ก่ เจา้ของ 
ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี หน่วยงานของรัฐบาล และฝ่ายบริหารของกิจการเอง ขณะที่กิจการยงัมีขนาดเล็กอยู ่
อาจจะมีผูส้นใจขอ้มูลของกิจการไม่มากนัก แม้เจา้ของเองเป็นผูด้  าเนินการใกลชิ้ด ทราบขอ้มูล   
ต่าง ๆ ดีอยู่แลว้ ก็ไม่ตอ้งการขอ้มูลจากระบบบญัชีเท่าใด แต่เม่ือกิจการมีการเจริญเติบโตมากขึ้น 
ขยายการด าเนินงานกวา้งขวางขึ้น ผูบ้ริหารไม่สามารถดูแลการด าเนินงานของกิจการใกล้ชิด         
ได้ทุกส่วนงาน จึงเร่ิมให้ความสนใจกับระบบข้อมูลการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน            
การตดัสินใจ และการควบคุม นอกจากเจา้ของกิจการที่สนใจขอ้มูลทางการบญัชีแล้ว ผูถื้อหุ้น 
เจา้หน้ี หรือผูใ้ช้ขอ้มูลอ่ืนก็เร่ิมให้ความสนใจมากขึ้น จึงตอ้งการขอ้มูลจากระบบบญัชีเก่ียวกับ      
ผลการปฏิบตัิงานและฐานะของกิจการ เพือ่จะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้นการตดัสินใจ 
  2.5.3  ระบบบญัชีสามารถน าไปใช้จดบนัทึกขอ้มูลรายการทางการเงิน ไม่เฉพาะแต่กับ
กิจการที่มุ่งหวงัก าไรเท่านั้น แต่สามารถน าไปใชจ้ดบนัทึกขอ้มูลของทุกกิจการ แมว้่าจะเป็นกิจการ
ที่ตั้งขึ้นมาเพือ่สาธารณกุศล ไม่วา่จะเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานของรัฐบาลก็ได ้

 
2.6  ประเภทและลกัษณะกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร  
  กิจการประเภทที่จดัตั้งขึ้นโดยมิได้มุ่งหวงัผลก าไร หรือมิไดแ้สวงหาผลประโยชน์เพื่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนหรือสมาชิก รวมถึงการท าประโยชน์ให้กบัสังคมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
การส่งเสริม กิจกรรมทางสงัคม การด าเนินกิจกรรมเพือ่การกุศลและสาธารณประโยชน์ การจดัการ
ทรัพยสิ์นและสาธารณูปโภคส่วนกลาง (กรณีหมู่บา้นจดัสรรและอาคารชุด) รวมถึงเพือ่การสนัทนาการ 
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เป็นตน้ โดยไม่มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหาผลก าไรหรือมุ่งหวงัผลตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ซ่ึง      
การด าเนินงานของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร อาจอยูใ่นรูปแบบขององคก์รต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา 
โรงพยาบาล วดั สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ  นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
เป็นตน้ (บญัชีองคก์รไม่แสวงหาก าไรของประเทศไทย, 2553) 
  โดยองค์การที่ก่อตั้ งขึ้ นมานั้ น จะมีการก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ วิธีจัดการ และ
วตัถุประสงค์  มีการตั้งกองทุน การเรียกเก็บเงิน ค่าบ ารุงสมาชิก รายรับต่าง ๆ และรายจ่าย
ต่างๆ  ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการ จดัท าบญัชี ส าหรับเงินกองทุน และรายรับรายจ่ายดงักล่าว โดย
ผูจ้ดัท  าบญัชี คือ เหรัญญิกของสโมสรและสมาคม หรือ พนกังานบญัชีและการเงิน 
   2.6.1  การก่อตั้งและทุนในการด าเนินการ  

การจัดตั้ งองค์กรโดยมิได้แสวงหาผลก าไรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายในการด าเนินกิจกรรมทางสังคม และจากการที่เป็นองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรท าให้
ไม่มีส่วนของเจา้ของ ดงันั้นแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมอาจมาจากการสนับสนุนจาก
รัฐบาล การรับบริจาค และเงินค่าสมาชิก เป็นตน้ ในการก่อตั้งองคก์รดงักล่าว สามารถแบ่งออกตาม
กลุ่มผูจ้ดัตั้งไดด้งัน้ี 

     2.6.1.1. องคก์รที่ก่อตั้งโดยภาครัฐบาล เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรที่จดัตั้งขึ้นภายใต้
การก ากบัดูแลโดยกฎหมาย ไดแ้ก่โรงพยาบาล สถานศึกษา วดั เป็นตน้ โดยแหล่งเงินทุนที่ใชใ้น 
การด าเนินการจะมาจากงบประมาณที่รัฐบาลจดัสรรให้ เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ 

     2.6.1.2  องคก์รที่ก่อตั้งโดยภาคเอกชน ซ่ึงเกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มคน หรือ
สมาชิก เพื่อด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสมาชิกขององคก์ร เช่น การกีฬา การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม รวมถึงการบ าเพญ็ประโยชน์ให้สังคม เป็นตน้ องคก์รดงักล่าวอาจด าเนินกิจกรรมใน   
รูปของมูลนิธิสมาคม ชมรม หรือสโมสร หรือนิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยตอ้ง
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลจากทางภาครัฐ แหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมจะมาจาก       ค่า
สมาชิก เงินบริจาค เงินค่าลงทะเบียน และเงินที่ไดจ้ากการจดักิจกรรมขององคก์ร 

      2.6.2  รายรับและรายจ่าย 
                     2.6.2.1  รายรับ ของกิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไรอาจประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
คือ รายรับจาก เงินค่าสมาชิก ค่าบริการที่ เรียกเก็บ ดอกเบี้ ยรับ เงินปันผล  เงินบริจาค เงิน
ค่าลงทะเบียนเงิน สนบัสนุน รายไดค้่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายไดค้่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิจ และ
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัรูปแบบขององคก์รที่จดัตั้งขึ้น     
วา่เป็นรูปแบบใดรายไดก้็จะมีความแตกตางกนัไป 
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                       2.6.2.2  รายจ่าย ของกิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะประกอบดว้ยรายจ่ายที่ส าคญั
ดงัต่อไปน้ี คือ รายจ่ายด าเนินงาน รวมทั้งตน้ทุนของสินคา้และบริการที่จดัมาจ าหน่าย รวมถึงเงิน
บริจาคที่ชวยเหลือแก่สงัคม เป็นตน้ 

2.6.3  การบริหารและควบคุมการด าเนินงาน 
          จากการที่องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่แตกต่างกนัไป ดงันั้นเพื่อให้การใชเ้งิน
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูส้นับสนุน ทางองคก์รอาจน าระบบกองทุนเขา้มาช่วยในการบริหาร
และควบคุมการด าเนินงานขององค์กร โดยแต่ละกองทุนจะถือเป็นหน่วยงานอิสระทางการเงิน มี
สินทรัพย ์และระบบบญัชี ต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ของตนเอง องคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรในแต่ละองคก์ร
อาจประกอบดว้ยกองทุนเพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละ
องคก์ร โดยกองทุนที่จดัตั้งขึ้นอาจประกอบดว้ยกองทุนต่าง ๆ ดงัน้ี 

               2.6.3.1  กองทุนทัว่ไปหรือกองทุนด าเนินงาน เป็นกองทุนที่จดัตั้งขึ้นโดยไม่มีการก าหนด 
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานไวเ้ฉพาะเจาะจง แต่จะท าหนา้ที่ในการบริหารงานทัว่ไปขององคก์ร 

               2.6.3.2  กองทุนเฉพาะกิจ เป็นกองทุนที่จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
เฉพาะ ตามที่ผูใ้ห้การสนับสนุนด้านเงินทุนก าหนดไว ้ได้แก่ กองทุนได้รับเงินสนับสนุนเพื่อ
ช่วยเหลือผูต้ิดเอดส ์กองทุนไดรั้บเงินสนบัสนุนเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง ๆ หรือกองทุนไดรั้บ
เงินสนบัสนุนเพือ่ช่วยเหลือคนยากไร้ เป็นตน้ 

             2.6.3.3  กองทุนจดัหาผลประโยชน์ เป็นกองทุนที่จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
ท  าการบริหารเงินทุนที่ได้รับจากการสนับสนุน เพื่อให้เกิดดอกผลและโอนดอกผลดงักล่าวไปให้
กองทุนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน ส่วนเงินตน้ที่ได้รับการสนับสนุนในตอนแรกส่วนมาก      
จะไม่ถูกน าไปใชจ่้าย 

             2.6.3.4   กองทุนจดัหาสินทรัพยถ์าวร เป็นกองทุนที่จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์น
การจดัหาสินทรัพยถ์าวร หรือส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีอายกุารใชง้านนาน และมีมูลค่าสูง ๆ เช่น 
อาคาร ยานพาหนะ เป็นตน้ 

             2.6.3.5  กองทุนทรัสต์และกองทุนตัวแทน  เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่
ด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่เขา้มาอยูใ่นความดูแล โดยกองทุน
อาจท าหนา้ที่ในฐานะผูบ้ริหารจดัการผลประโยชน์ หรือผูดู้แลรักษาสินทรัพยด์งักล่าว 

   2.6.4  การบญัชีส าหรับกิจการไม่แสวงหาผลก าไร 
             กิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่จัดตั้ งโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชน ถึงแม้จะไม่มี

วตัถุประสงค ์เพื่อแสวงหาก าไร แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะตอ้งจดัท าบญัชี และรายงานทางการเงิน 
เพื่อให้สมาชิกบุคคลทัว่ไป รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งได้รับทราบถึงฐานะทางการเงิน รายได ้
รายจ่าย ที่มีผลต่อกองทุนขององค์กรนั้น ๆ รวมถึงไดมี้การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์  
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ที่ก  าหนดไวห้รือไม่ และจากการที่องค์กรตอ้ง  มีการควบคุมค่าใชจ่้ายให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน องคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรจึงไดน้ าระบบบญัชีกองทุนมาช่วย 
ในการควบคุมการด าเนินงาน 

 2.6.4.1  การจดัท าบญัชีกองทุน ได้มีการน าหลักการบญัชีการเงินที่ใช้กบัองคก์ร
ธุรกิจทัว่ไปมาปรับใชก้บัองคก์รที่มิไดมุ่้งแสวงหาผลก าไร ท าให้วิธีการบนัทึกบญัชีทั้งสององคก์ร 
มีความใกลเ้คียงกนัแต่อาจจะมีความแตกต่างกนับา้ง ในเร่ืองการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ 
ค่าใชจ่้ายและการคิดค่าเส่ือมราคา ที่จะตอ้งมีการปรับวิธีการบนัทึกบญัชีให้มีความสอดคลอ้งกับ
องค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหาผลก าไรในแต่ละองค์กร องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรอาจประกอบด้วย
กองทุนเพยีงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน ซ่ึงแต่ละกองทุนจะถือเป็นหน่วยงานอิสระทางการเงิน
มีสินทรัพยแ์ละระบบบญัชีเป็นของตนเอง  ซ่ึงในแต่ละกองทุนอาจเลือกใชห้ลกัเกณฑใ์นการบนัทึก
บญัชีดงัน้ี 

             2.6.4.2  การบนัทึกบญัชีเกณฑเ์งินสด คือเกณฑท์ี่กองทุนจะท าการบนัทึกบญัชีรายได
และรายจ่าย ก็ต่อเม่ือไดมี้การรับเงินสดเขา้มา และจ่ายเงินสดออกไป 

             2.6.4.3  การบนัทึกบญัชีเกณฑค์งคา้ง คือเกณฑท์ี่กองทุนจะท าการบนัทึกบญัชีรายได้
หรือรายจ่ายทนัทีเม่ือมีรายไดห้รือรายจ่ายเกิดขึ้น โดยไม่ค  านึงถึงว่าจะมีการรับเงินสดเขา้มาหรือได้
จ่ายเงินสดออกไปหรือยงั แต่ในทางปฏิบตัิแมจ้ะมีการบนัทึกบญัชีโดยใช้หลกัคงคา้งแต่ ถา้เป็น
รายการรายรับหรือรายจ่ายที่มีจ  านวนเงินไม่มากอาจท าการบนัทึกบญัชีโดยใช้เกณฑเ์งินสด เช่น 
รายการรายไดเ้บด็เตล็ด รายจ่ายเบด็เตล็ด ดอกเบี้ยจ่าย เป็นตน้ 

             2.6.4.4  การบนัทึกบญัชีเกณฑผ์สม คือเกณฑท์ี่กองทุนจะท าการบนัทึกบญัชีรายได้  
ต่อเม่ือได้รับเงินสดเขา้มา แต่จะบันทึกบัญชีรายจ่ายทนัทีเม่ือมีรายจ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ค  านึงว่า          
จะมีการจ่ายเงินสดออกไปหรือยงั 

   2.6.5  การบนัทึกบญัชีสินทรัพยถ์าวรและค่าเส่ือมราคา 
  เม่ือกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรได้รับสินทรัพยถ์าวรมาอยูใ่นความดูแล กิจการจะตอ้งท า
บนัทึกบญัชีจากการไดรั้บสินทรัพยด์งักล่าวเขา้มาอยูใ่นความดูแล โดยถือเป็นองคก์รที่ไม่แสวงหา
ผลก าไรที่ประกอบดว้ยกองทุนเพียงกองทุนเดียวอาจบนัทึกบญัชีเช่นเดียวกบัภาคธุรกิจ แต่ถา้เป็น
องคก์รที่ประกอบ ดว้ยกองทุนหลายกองทุนและมีการแยกกองทุนสินทรัพย์ถาวรออกมาต่างหาก
อาจใชว้ธีิการบนัทึกบญัชีวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี 
                       2.6.5.1  การบนัทึกสินทรัพยถ์าวรที่ไดรั้บมาเป็นค่าใชป้ระจ างวดทั้งจ  านวน และไม่มี 
การคิดค่าเส่ือมราคา ซ่ึงวิธีน้ีเหมาะส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่จดัตั้งโดยภาครัฐ หรือ  
เป็นสินทรัพยท์ี่มีมูลค่าไม่สูงมากเพราะเวลาที่มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายจะไม่ส่งผลกระทบ ต่องบการเงิน 
ประจ าปี โดยมีวธีิการบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 
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                 เดบิต  คา่ใชจ่้ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร                          xxx 
                               เครดิต เงินสด  หรือเงินฝากธนาคาร                             xxx 

                         2.6.5.2  การบนัทึกบญัชีสินทรัพยถ์าวร และค่าเส่ือมราคาเช่นเดียวกบัการบนัทึก
บญัชีของภาคธุรกิจ โดยเม่ือมีการรับสินทรัพยถ์าวรเขา้มา จะบนัทึกบญัชี โดย 

                    เดบิต  สินทรัพยถ์าวร                                          xxx 
                               เครดิต  เงินสด หรือเงินฝากธนาคาร                            xxx 

และเม่ือถึงตอนส้ินงวดจะมีการบนัทึกบญัชีรายการปรับปรุงค่าเส่ือมราคา โดย 
                    เดบิต   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร                        xxx 
                               เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยถ์าวร                   xxx 
    2.6.6  การบนัทึกบญัชีรายการรับรู้รายไดแ้ละรายจ่าย 
 ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายของกิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่

จดัตั้งโดยภาคเอกชน ส่วนใหญ่สามารถใช้หลักเกณฑ์การบนัทึกบญัชีเช่นเดียวกับระบบบญัชี
การเงินของภาคธุรกิจที่ใชเ้กณฑค์งคา้งเพื่อให้การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชต้รงตามงวด และใชเ้กณฑ์
เงินสดกรณีที่รายรับและรายจ่ายมีความไม่แน่นอน ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า และไม่มีสาระส าคญั แต่มี
รายรับและรายจ่ายบางรายการที่องค์กรไม่แสวงหาก าไรจะต้องมีการปรับวิธีการบนัทึกบัญชี         
ในการรับร้รายได้ให้เหมาะสมกับองค์กรซ่ึงจะแตกต่างไปจากธุรกิจทัว่ไป โดยได้แก่รายการ
ดงัต่อไปน้ี 

              2.6.6.1 รายไดค้่าบ  ารุงสมาชิก กรณีที่องคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรมีการเรียกเก็บเงิน
จากสมาชิกในกรณีที่เป็นค่าสมาชิก ถา้องคก์รบนัทึกเป็นรายไดรั้บล่วงหน้าทั้งจ  านวนเวลาปรับปรุง
รายการตอนส้ินปีอาจท าไดไ้ม่ถูกตอ้งเน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาไดว้า่สมาชิกจะมีอายยุนืยาวเท่าไร 
ดงันั้นควรใชเ้กณฑเ์งินสดในการบนัทึกบญัชีรับรู้รายไดด้งักล่าว 

              2.6.6.2  รายไดจ้ากเงินอุดหนุนระยะยาว ที่ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทุกปี โดยไม่มีขอ้ผกูพนัทางกฎหมายวา่จะตอ้งไดรั้บการสนับสนุนทุก ๆ ปี องคก์รควรบนัทึกบญัชี
โดยใชเ้กณฑเ์งินสด 

              2.6.6.3  รายการสินคา้และวสัดุ ที่องคก์รแสวงหาผลก าไรได้จดัซ้ือมา ถา้กรณีมี
มูลค่าไม่มาก อาจบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจ  านวนในงวดนั้น แต่ถา้มีมูลค่ามากควรบนัทึกเป็น
สินทรัพยเ์ม่ือไดรั้บมาในงวดนั้น แลว้ค่อยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการใชจ้ริง 

     2.6.7  สมุดบญัชี 
    สมุดบญัชีที่ใชใ้นการบนัทึกบญัชีขององคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะมีลกัษณะ เหมือนกบั
กิจการภาคธุรกิจที่แสวงหาผลก าไร โดยจะประกอบดว้ย 

               2.6.7.1  สมุดขั้นตน้ ไดแ้ก่ สมุดรายวนัทัว่ไป และสมุดรายวนัเฉพาะ 
               2.6.7.2  สมุดขั้นปลาย ไดแ้ก่ สมุดแยกประเภททัว่ไป 
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     2.6.8  การปิดบญัชีและจดัท างบการเงิน 
  ณ วนัส้ินงวดบญัชี กิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะตอ้งด าเนินการปิดบญัชีและจดัท า      

งบการเงินเพื่อให้สมาชิกและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ไดรั้บทราบถึงฐานะการเงิน และการด าเนินงานที่
ผ่านมาว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก  าหนดไวห้รือไม่ โดยการปิดบญัชีจะประกอบด้วยขั้นตอน
ต่อไปน้ี 

              2.6.8.1  ปิดบัญชีรายได้รายจ่าย โดยจะปิดบัญชีรายได้และรายจ่ายเข้าบัญชี
เงินกองทุน ส าหรับกิจการไม่แสวงหาก าไรที่ประกอบดว้ยกองทุนเดียวจะมีความยุง่ยากน้อยกว่า 
กิจการที่ประกอบด้วยหลายกองทุนเพราะจะต้องมีการแยกบัญชีรายได้และรายจ่ายที่ต้องปิด        
ออกเป็นของแต่ละกองทุนโดยการปิดบญัชีสามารถบนัทึกไดด้งัน้ี 

                    เดบิต  รายได ้                                                                       xxx 
                                         รายไดต้  ่ากวา่รายจ่าย (กรณีรายไดต้  ่ากวา่รายจ่าย)      xxx 
                               เครดิต  รายจ่าย                                                           xxx 
                                                        รายไดสู้งกวา่รายจ่าย (กรณีรายไดสู้งกวา่รายจ่าย)    xxx 
               2.6.8.2  ปิดบญัชีรายไดสู้ง (ต  ่า) กวา่รายจ่าย เขา้บญัชีกองทุน 
                            กรณีรายไดสู้งกวา่รายจ่าย 
                       เดบิต  รายไดสู้งกวา่ใชจ่้าย                                           xxx 
                                เครดิต กองทุน                                                                xxx 
                               กรณีรายไดต้  ่ากวา่รายจ่าย 
                              เดบิต  กองทุน                                                   xxx 
                                           เครดิต  รายไดต้  ่ากวา่ใชจ่้าย                                      xxx 

2.6.9  ในการจดัท างบการเงินของกิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะประกอบดว้ย 
2.6.9.1  งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่แสดงถึงฐานะการเงินขององค์กรที่ไม่แสวงหา 

ผลก าไร ณ วนัส้ินรอบ ระยะเวลาบญัชี มีลักษณะใกล้เคียงกับกิจการที่แสวงหาก าไร โดยจะ
ประกอบดว้ยสินทรัพย ์หน้ีสิน แต่จะไม่มีบญัชีส่วนของเจา้ของเน่ืองจากเป็นกิจการที่ไม่แสวงหา
ก าไร แต่จะมีบญัชีเงินกองทุนแทน 
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ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงนิ 
ช่ือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที…่……………… 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
          เงินสด และเงินฝากธนาคาร                                      xxx 
          ดอกเบ้ียคา้งรับ                                                       xxx 
          วสัดุคงเหลือ                                                          xxx 
          สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                                             xxx                     xxxx 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
          ท่ีดิน                                                                    xxx 
          อาคาร (สุทธิ)                                                         xxx 
          อุปกรณ์ (สุทธิ)                                                        xxx                      xxxx 
                    รวมสินทรัพย ์                                                                                      xxxx 

หนี้สินและกองทุน 
หน้ีสินหมุนเวียน 

          ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                                     xxx 
          หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                                                  xxx                      xxxx 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
          เจา้หน้ีเงินกู ้                                                            xxx 
          หน้ีสินอ่ืน                                                               xxx                     xxxx 
          รวมหน้ีสิน                                                                                         xxxx 
กองทุนคงเหลือ                                                                                                         xxxx 
                  รวมหน้ีสินและกองทุน                                                             xxxx 
 
              2.6.9.2  งบรายไดค้่าใชจ่้าย คือ งบที่แสดงผลการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร โดยประกอบดว้ย รายได ้รายจ่าย และถา้กรณีรายไดสู้งกวา่รายจ่าย จะแสดงดว้ยรายไดสู้งกว่า
ค่าใชจ่้ายแต่ถา้รายจ่ายสูงกวา่รายไดจ้ะแสดงดว้ยรายไดต้  ่ากว่าค่าใชจ่้าย และส่วนต่างดงักล่าวจะถูก
น าไปปรับกบับญัชีเงินกองทุนสะสม 
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ตวัอย่างงบรายได้ค่าใช้จ่าย 
ช่ือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที…่…………….. 

                  รายได ้
                                         ค่าสมาชิก                                                 xxx 
                                                ดอกเบ้ียรับ                                                xxx 
                                                รับบริจาค                                                     xxx     xxxx 
                 ค่าใชจ่้าย 
                                                ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานทัว่ไป            xxx 
                                                ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา                      xxx 
                                                ค่าใชจ่้ายในการวิจยั                             xxx 
                                                ค่าเส่ือมราคาอาคาร                                     xxx 
                                                ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์                                   xxx 
                                                ค่าตอบแทนพนกังาน                                 xxx                     xxxx 

รายไดสู้ง (ต ่า) กว่าคา่ใชจ่้าย                                          xxxx 
                            
                 2.6.9.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงของเงินกองทุน เป็นงบที่แสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลง 
ส่วนของเงินกองทุนขององคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร ที่เกิดระหวา่งระยะเวลาบญัชี 

ตัวอย่างงบแสดงการเปลีย่นแปลงของเงินกองทนุ 
ช่ือหน่วยงาน........................ 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของกองทุน 
ส าหรับปี ส้ินสุด.................................. 

ยอดยกมา 1 มกราคม 2545                                                                 xxx 
รับจดัสรรจากกองทุนทัว่ไป                                                                xxx 
รับเงินบริจาค                                                                                  xxx 
จดัสรรรายไดสู้ง (ต  ่า) กวา่ค่าใชจ่้าย                                                       xxx 
รายไดจ้ากกองทุนจดัหาผลประโยชน์                                                   xxx 
ยอดคงเหลือยกไป                                                                          xxx 
  
    กิจการที่ไม่แสวงหาก าไร หมายถึง กิจการที่จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
บริการแก่ประชาชนหรือสมาชิก รวมถึงการท าประโยชน์ให้กบัสังคมในด้านต่าง ๆ โดย
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กิจการที่มิไดแ้สวงหาผลก าไรอาจจดัตั้งโดยภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ที่อยูใ่นรูปแบบของ
สถานศึกษา สถานพยาบาล วดั ชมรม สมาคม สโมสร หรือมูลนิธิ  
               ในการด าเนินงานของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรจะได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่แตกต่างกนัไป 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารใชเ้งิน เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผูส้นับสนุน ทางองคก์รอาจน าระบบ
กองทุนเขา้มาช่วยในการบริหารและควบคุมการด าเนินงาน รวมถึงไดน้ าระบบบญัชีกองทุน
มาใชใ้นจดัท าบญัชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้สมาชิก บุคคลทัว่ไป รวมถึงหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึงฐานะทางการเงิน รายได้รายจ่าย ขององคก์รนั้น ๆ โดยระบบบญัชี
กองทุนจะมีความใกลเ้คียงกบัระบบบญัชีขององคก์รธุรกิจทัว่ไปแต่อาจจะมีความแตกต่างกนั
บา้งในบางเร่ืองที่จะตอ้งมีการปรับวิธีการบนัทึกบญัชีให้มีความสอดคลอ้งกบัองคก์รที่มิได้
มุ่งแสวงหาผลก าไรในแต่ละองคก์ร 

  
 2.7  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  
         และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)  

  พระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) กล่าวว่า วดัเป็นนิติบุคคล เจา้อาวาสเป็นผูบ้ริหารวดั และมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตัิ และกฎกระทรวงดงักล่าว ดงันั้น วดัจ  าเป็นตอ้งบริหารจดัการให้เรียบร้อยไปในทุกดา้น 
ไม่วา่จะเป็นการบริหารบุคลากรภายในวดั การส่งเสริมการศึกษา การท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนการบริหารจดัการศาสนสมบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสมบติัของวดั มีผูเ้ขา้ไปใช้สอย
มากมาย จากสาเหตุดงักล่าว ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้วางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบติั 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ดังนั้ น เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้ น วดัควรมี         
การจดัการศาสนสมบติัตามแนวปฏิบติัตามแนวปฏิบติัตามที่ส านกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติก าหนด 
แต่บางวดัอาจมีศกัยภาพไม่เทียบเท่าวดัใหญ่ ๆ มีการรับจ่ายเงินมาก มีศาสนสมบติัมาก แต่ไม่ว่าจะเป็น 
วดัใหญ่หรือวดัเล็ก ต้องมีการจดัการศาสนสมบติัไปในทางเดียวกัน ทั้งน้ีตามศักยภาพของวดั     
หากวดัมีการจดัศาสนสมบติัดว้ยความเรียบร้อย ปัญหาที่จะเกิดตามมาก็จะน้อยลงดว้ย หรืออาจจะ
ไม่เกิดปัญหาเลย(กฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511), 2553) 
        2.7.1  การจดัการศาสนสมบตัิของวดั  
      ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 วดัในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย ดงันั้น กิจการและสินทรัพยข์องนิติบุคคลซ่ึงผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบในการปกครองดูแลก็คือ 
เจ้าอาวาส จะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 และ
กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ขอ้ 6 “ให้เจา้อาวาสจดัให้ไวยาวจักรหรือผูจ้ดัประโยชน์ของวดั
ซ่ึงเจา้อาวาสแต่งตั้ง ท  าบญัชีจ่ายเงินของวดั และเม่ือส้ินปีปฏิทิน ให้ท  าบญัชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ 
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ทั้งน้ี ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง” และข้อ 8 “ให้ส านัก
พระพทุธศาสนาแห่งชาติก าหนดแบบทะเบียนบญัชี แบบสัญญา แบบพิมพอ่ื์น ๆ และให้ค  าแนะน า
การปฏิบติัแก่วดัเก่ียวกบัการดูแลรักษา และการจดัการศาสนสมบติัของวดั ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงน้ี” ในกฎกระทรวงขอ้น้ี ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดก้  าหนดแบบพิมพต่์าง ๆ 
ขึ้น เพื่อให้วดัน าไปใช้ ไดแ้ก่ ทะเบียนทรัพยสิ์นของวดั ทะเบียนทรัพยสิ์นจดัประโยชน์ ทะเบียน    
ผูเ้ช่าหรือผูอ้าศยั  แบบสญัญาต่าง ๆ บญัชีรับจ่ายเงิน บญัชีงบปี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษเขียนแผนผงั
วดั 

ดงันั้น ตามขอ้ 8 ดงักล่าวตามที่ก  าหนดไว ้ยงัขาดบญัชีที่จ  าเป็นตอ้งใช ้คือ สมุดเงินสด 
และบญัชีแยกประเภท เพราะกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 ขอ้ 5 การเก็บรักษาเงินของวดัในส่วนที่เกิน 
3,000 บาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือฝากธนาคาร ทั้งน้ีให ้
ฝากในนามของวดั ต่อมาส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดแบบบญัชีขึ้นอีก 2 เล่ม คือ  
สมุดเงินสด กบับญัชีแยกประเภท ดังนั้น แบบบญัชีที่วดัจ  าเป็นตอ้งมี คือ สมุดเงินสด บญัชีแยก
ประเภท บญัชีรับจ่ายของวดั และงบปีแสดงรายการรับจ่ายและเงินคงเหลือส าหรับปี 
 ส่วนทะเบียนที่วดัจ  าเป็นตอ้งมี คือ ทะเบียนทรัพยสิ์นของวดั ทะเบียนทรัพยสิ์นจดัประโยชน์ 
ทะเบียนผูเ้ช่าหรือผูอ้าศยั  
 การจดัท าบญัชีวดันั้น จะตอ้งแยกเงินออกเป็น 2 ประเภท คือ  
      2.7.1.1  เงินผลประโยชน์ ไดแ้ก่ เงินที่ไดม้าจากการจดัผลประโยชน์ของวดั เช่น เงินค่าเช่า 
ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ ย ส่วนลด เงินค่าบ ารุง เงินค่าขายของ เงินค่าชดเชย เงินค่าปรับ และเงินใด ๆ     
ที่เป็นส่วนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบติัของวดั  
        2.7.1.2  เงินการกุศล ได้แก่ เงินที่มีผูบ้ริจาคเจาะจงการกุศลอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น 
บริจาคเป็นค่า ภตัตาหาร ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของเจา้ภาพ เงินบ ารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืน ๆ  
ในลกัษณะเดียวกนัน้ี ส่วนเงินงบอ่ืน ๆ ที่มีผูบ้ริจาคใหแ้ก่วดัเพื่อให้ตนไดม้าซ่ึงสิทธิในการแสวงหา
ประโยชน์จากวดั จะโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม ตอ้งนับว่าเป็นเงินผลประโยชน์ของวดัทั้งส้ิน 
และผูใ้ดจะอา้งเอาจ านวนเงินที่ตนบริจาคท าบุญกบัวดัมาเป็นส่ิงแลกเปล่ียนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงแลกเปล่ียนเพือ่ใหต้นไดม้าซ่ึงสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากวดัหาไดไ้ม่ เช่น การขอลด
ค่าเช่า ค่าบ ารุงจากการเช่าที่วดั เพราะอา้งวา่ผูน้ั้นเคยท าบุญกบัวดัมามาก 
 การรับเงินผลประโยชน์และเงินการกุศลวดั จะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง ทุกราย การ 
เม่ือออกใบเสร็จรับเงินแล้ว วดัจะออกใบอนุโมทนาอีกต่างหากหรือไม่ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร 
ใบเสร็จรับเงินใหใ้ชต้ามส านกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  
 เงินผลประโยชน์ของวดัให้วดัเก็บได้ไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ฝากธนาคาร         
ในการเปิดบัญชีเงินฝาก หรือท าใบส่งฝากแต่ละคราว ให้ระบุช่ือบัญชีว่า “เงินฝากของวดั...”        
หา้มฝากในนามบุคคล หรือระบุช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในกรณีไวก้บัธนาคารให้ระบุช่ือผูมี้อ  านาจ
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ถอนอย่างยอ้ย 3 คน คือ เจา้อาวาส ไวยาวจักรหรือผูจ้ ัดประโยชน์ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ ง และผูท้ี่         
เจา้อาวาสเห็นสมควรในการสั่งจ่าย ให้ลงนามในเช็คสั่งจ่ายพร้อมกนั โดยมีเจา้อาวาสลงนามดว้ย 
ทุกคร้ัง จึงจะถอนได ้
  
 2.8  ทฤษฎี Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
 ทฤษฎี COSO ของ คณะกรรมการที่เรียกว่า Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission ไดใ้หค้วามหมาย “การควบคุมภายใน” ว่าเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารและ
บุคลากรขององค์กรจดัให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ
องคก์รจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว(้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2540) 
 2.8.1  ค  าจ  ากดัความของการควบคุมภายใน ไดก้ล่าวถึงเร่ืองวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
ซ่ึงอาจจ าแนกวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน เป็น 3 ประเภท คือ 
                       2.8.1.1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  คือ วตัถุประสงคพ์ื้นฐาน
ของการด าเนินงานในทุกองคก์ร โดยมุ่งเนน้ที่กระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ และเอ้ืออ านวยให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ในขณะเดียวกนั ผลที่ไดรั้บจากกระบวนการนั้น
ตอ้งคุม้ค่ากบัตน้ทุนที่ใชไ้ป จึงจะท าใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ 
                        2.8.1.2  ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน คือ การจดัให้มีขอ้มูลและรายงาน
ทางการเงินที่ถูกตอ้ง เพยีงพอ และเช่ือถือได ้เพือ่สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริหาร บุคลากรในองคก์ร
และบุคคลภายนอกในการน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการพจิารณาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
                         2.8.1.3  การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง คือ การมุ่งเน้นให้
กระบวนการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เงื่อนไขตามสัญญา ขอ้ตกลง 
นโยบาย และแนวทางการปฏิบติังานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
  องคป์ระกอบที่ส าคญัของการควบคุมภายใน ซ่ึงจ  าแนก เป็น 5 องคป์ระกอบที่ส าคญั ตาม
แนวทางของ COSO ซ่ึงเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มของ
การควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตาม
ประเมินผล 
          2.8.2  องคป์ระกอบที่ 1 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

      สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทศันคติและความตระหนัก 
ถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองคก์ร  โดยบุคลากร
ทุกคนเขา้ใจความรับผดิชอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ 
ที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละวิธีการท างานต่าง ๆ ที่
องคก์รก าหนดไว ้สภาพแวดลอ้มของการควบคุมมีผลกระทบอยา่งมากกบักระบวนการปฏิบติังาน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองคก์ร จึงเป็นรากฐานที่ส าคญัขององคป์ระกอบอ่ืนๆ ของการควบคุมภายใน
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เพื่อสร้างระเบียบวินัยดา้นการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนในองค์กร และจดัให้มีโครงสร้างของ   
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปน้ีเป็นปัจจยัที่ช่วยเสริมสร้างให้มีสภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุมที่ดี 
                 2.8.2.1  ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม ซ่ึงอาจพจิารณาไดจ้ากการก าหนดแนวทางปฏิบติั ใน
เร่ืองต่าง ๆ ให้ชดัเจน แลว้แจง้ให้ทุกคนที่เก่ียวขอ้งทราบ รวมไปถึงการกระท าตนเป็นแบบอยา่ง
ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งค  าพดูและการกระท า 
 

  ก. รูปแบบและปรัชญาการท างานของฝ่ายบริหาร  โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และความสนใจ 
ในองคก์รที่ตนเป็นผูบ้ริหาร 

ข. การจดัโครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชาให้เหมาะสมกบัขนาดและ
ลกัษณะการด าเนินงาน 

  ค. การก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง (Job Description & Job 
Specification) ส าหรับทุกต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน 

  ง. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงดา้น
ปริมาณและคุณภาพของงาน          
                           จ. การก าหนดนโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลที่ชดัเจนและเป็นธรรม 
รวมถึงการใหค้วามรู้ที่จ  าเป็นแก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ท  าใหเ้กิดผลทางดา้นจิตใจและคุณภาพ
ของงาน 
         2.8.3  องคป์ระกอบที่ 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

     ความเส่ียง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค ์ที่ท  าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที่ก  าหนด
ไว ้ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองคก์รก็ได ้โดยเฉพาะในการด าเนินงาน
ปัจจุบนั  ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ท าให้แต่ละ
องค์กรตอ้งเผชิญกับความเส่ียงมากขึ้น ถ้าองค์กรสามารถบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงได้อย่าง
เหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดท้นัท่วงที การประเมินความเส่ียง  
ที่มีประสิทธิผลนั้น ผูป้ระเมินตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานอยา่งชดัเจนก่อน จากนั้น 
จึงพิจารณาว่ามีความเส่ียงอะไรบา้งในการท างาน แลว้จึงพิจารณาว่าความเส่ียงเหล่านั้นเกิดขึ้น
บ่อยคร้ังหรือไม่  และเม่ือเกิดความเส่ียงนั้นแลว้จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 
หากผูป้ระเมินพิจารณาแล้ว เห็นว่ายงัคงมีความเส่ียงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได ้ จะตอ้งพิจารณา
ปรับเปล่ียนการควบคุมภายในใหเ้พยีงพอและเหมาะสมต่อไป 
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 2.8.4  องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุมเป็นองคป์ระกอบที่จะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่ นโยบายและกระบวนการ

เก่ียวกับการควบคุมภายในก าหนดขึ้นนั้น ได้มีการน าไปปฏิบติัตามภายในองค์กรอย่างทัว่ถึง 
นอกจากน้ี กิจกรรมการควบคุมยงัช่วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการ
ป้องกนัหรือลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ดงันั้น กิจกรรมการควบคุมควรก าหนดให้สอดคลอ้งกับ
ความเส่ียงที่ประเมินได ้โดยมีขอ้ควรพจิารณาในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ดงัต่อไปน้ี 
         2.8.4.1 กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบติังานตามปกติ 

        2.8.4.2 กิจกรรมการควบคุมตอ้งสามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับ 
                     2.8.4.3 ค่าใช้จ่ายในการก าหนดให้กิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหาย         
ที่คาดวา่จะเกิดขึ้น หากไม่ก าหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นกบัองคก์รส่วนใหญ่ คือ 
การก าหนดกิจกรรมการควบคุมตามที่มีการปฏิบติัอยูเ่ดิม โดยมิไดพ้ิจารณาความมีประสิทธิภาพ 
และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ของการด าเนินงาน และความเส่ียงที่เปล่ียนไปขององคก์ร 
         2.8.5  องคป์ระกอบที่ 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได ้เม่ือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานนั้นไดมี้การ
บ่งช้ี รวบรวมและช้ีแจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการส่ือสารที่
เหมาะสมขอ้มูลที่มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ การบริหารจดัการ และการปฏิบติังานนั้น อาจเป็นได้
ทั้งขอ้มูลที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งขอ้มูลอาจ
มาจากภายในหรือภายนอกองคก์ร องคป์ระกอบในเร่ืองสารสนเทศและการส่ือสาร อาจพิจารณา
ประเด็นที่ส าคญัไดด้งัน้ี(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2540) 
                  2.8.5.1  ขอ้มูลเพียงพอ ถูกตอ้ง ภายใตรู้ปแบบที่เหมาะสม และทนัเวลา เพื่อช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจ การบริหารจดัการ และการปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆ 

2.8.5.2  การส่ือสารขอ้มูลเกิดขึ้นอยา่งทัว่ถึงทั้งองค์กร จากผูบ้ริหารถึงพนักงานและ
ในทางกลบักนั ระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองคก์รกบับุคคลภายนอก เช่น ส่ือมวลชน     
ผูอ้อกกฎระเบียบต่างๆ 

     2.8.5.3 การส่ือสารอยา่งชดัเจนใหบุ้คลากรทราบถึงความส าคญัและความรับผิดชอบต่อ          
การควบคุมภายใน 
        2.8.6  องคป์ระกอบที ่5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
  การควบคุมภายในทั้งหลายที่จดัให้มีขึ้นนั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งมีกลไกในการติดตาม
ประเมินผล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัการควบคุมภายในนั้นอยา่งสม ่าเสมอ และการปฏิบติันั้น
ยงัมีความเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ น เพราะอย่าลืมว่า       
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการด าเนินงาน และความเส่ียงที่
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เปล่ียนแปลงไป อาจจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมดว้ย  การติดตามผลนั้น
สามารถท าได้โดยรวมอยูใ่นกระบวนการปฏิบติังานนั้น ๆ เช่น การที่ผูบ้งัคบับญัชาคอยติดตาม    
ถามไถ่ปัญหาในการท างาน ก็ถือวา่เป็นการติดตามผลอยา่งหน่ึง 
  การประเมินผล คือการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ เช่น การตรวจสอบโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลในองคก์รนั้นเอง หรือการมอบหมายให้บุคคลภายนอกมา   
ท  าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบภายใน หากองคก์รมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ตอ้งส่งเสริมและพฒันา
หน่วยงานน้ีใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง ๆ ดงัค  ากล่าวในปัจจุบนั
ที่ว่า ผูต้รวจสอบภายในคือที่ปรึกษาอนัมีค่ายิง่ต่อผูบ้ริหาร วิชาชีพตรวจสอบภายในกา้วหน้าไป 
อยา่งรวดเร็วมาก พร้อม ๆ กบัความส าคญัของการควบคุมภายใน ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรอยา่งยิง่ที่
จะตอ้งพฒันาสองเร่ืองน้ีไปพร้อมกนั 
 
2.9  แนวความคดิเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการวัด 
 การบริหาร (Administration) เป็นศิลปะของการท างานใหส้ าเร็จได ้โดยใชบุ้คคลอ่ืนให้เป็น
ผูก้ระท า ส่วนอีกความหมายหน่ึง คือ กระบวนการของการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และ
การควบคุมก าลงัความพยายามของสมาชิกในองค์กร และใชท้รัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จของ
เป้าหมายขององคก์รที่ไดก้  าหนดไว(้กรมการศาสนาและคณะ) 
 นัน่คือ ในการบริหารนั้น จะตอ้งมีการวางแผน การจดัการองคก์ร การน าและการควบคุม 
เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ แลว้งานจึงจะด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนเรียบร้อย และกระบวนการต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ลว้นเก่ียวขอ้งสมัมพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดเสมอ 
 ส่วนค าวา่ การจดัการ (Management) นั้น หมายถึง กระบวนการของการเขา้ถึงเป้าประสงค์
ขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดว้ยการวางแผนการน าการจดัองคก์ร และควบคุม
ทรัพยากรมนุษย ์เงินทอง และทรัพยากรด้านข่าวสารข้อมูล ดังนั้ น การบริหาร ตามความหมาย 
โดยทัว่ไปแลว้นั้นจึงหมายถึง การปกครองบงัคบับญัชา การดูแลรักษาหมู่คณะ การด าเนินกิจกรรม 
และการจดัการทรัพยสิ์นต่างๆ ของหมู่คณะหรือองคก์รระดบัต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปตามวตัถุประสงค ์
และนโยบายของหมู่คณะหรือขององคก์รนั้น ๆ ดว้ยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัสูงสุด 
 ส่วน “การบริหารวดั” นอกจากจะหมายถึง การปกครองบงัคบับญัชา ดูแลรักษาหมู่คณะ คือ 
พระภิกษุสงฆ ์สามเณรและฆราวาส ที่มีอยูห่รือพ  านักอยูใ่นวดั การด าเนินกิจกรรม และการจดัการ
ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของวดั ท านองเดียวกบัการบริหารทัว่ไปแลว้ ยงักินความรวมถึง “การบริหารตน” 
คือ การดูแลรักษาตน ได้แก่ กายบริหาร และการอบรมตนตามพระธรรมวินัย อันเป็นธรรมนูญ    
การปกครองพระภิกษูสงฆ ์ดว้ยการศึกษาอบรมทั้งภาคปริยติัสทัธรรม และปฏิบติั พระสัทธรรม คือ 
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ให้แก่กล้าเป็นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ให้ถึง    
ปฏิเวทสทัธรรม หรืออยา่งนอ้ยใหมี้ประสบการณ์ตามสมควร เพื่อสร้างพระในใจตนดว้ย อนัน้ีเป็น
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กิจกรรมหลักที่มีความจ าเป็น มีความส าคญัเร่งด่วนเป็นอันดับแรก นับเป็นหัวใจหรือแก่นของ     
การบริหารวดัทีเดียว 
 “ผูบ้ริหารวดั” คือ พระภิกษุเจา้อาวาส หรือพระอุปัชฌายผ์ูใ้ห้การบรรพชาอุปสมบทและ/
หรืออาจารยผ์ูใ้ห้นิสัย ในสมยัพุทธกาลนับแต่กาลที่สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงอนุญาตให้มี
พระอุปัชฌายเ์พื่อท าหน้าที่เป็นผูรั้บให้พึ่งพิง เป็นผูส้อนพระธรรมวินัย และเป็นผูป้กครองดูแล
พระภิกษุสามเณร การบริหารวดัจึงมีคุณลกัษณะพเิศษกวา่การบริหารทัว่ไป คือ พระภิกษุเจา้อาวาส 
ผูบ้ริหารวดัจะตอ้งเป็นผูท้รงคุณธรรมพิเศษ โดยความเป็นผูไ้ดบ้ริหารตน อบรมตน ตามพระธรรม
วนิยัอนัเป็นธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ ์โดยการปฏิบติัไตรสิกขาเอง ตั้งตนไวใ้นคุณอนัสมควร 
ก่อนแลว้ จึงจะสามารถท าหน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะ คือ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร  
ให้ประพฤติปฏิบตัิตนอยู่ในพระธรรมวินัยให้ได้ผลดี เหมาะสมกับที่จะเป็นผูท้  าหน้าที่เป็นผูรั้บ     
ใหพ้ึ่งพงิ เป็นผูใ้หก้ารอบรม แนะน า สัง่สอนพระธรรมวนิยัแก่พระภิกษุสามเณรภายในอาวาส  

ถา้พระภิกษุเจา้อาวาส หรือพระอุปัชฌายอ์าจารยไ์ม่ใส่ใจในการศึกษาอบรมตนดว้ย ทั้งปริยติั
สัทธรรม ปฏิบติัสัทธรรม คือ ปฏิบติัไตรสิกขาเอง และทั้งยงัไม่ใส่ใจ ไม่สนใจในการให้การศึกษา 
อบรมหมู่คณะ คือ พระภิกษุสามเณรในปกครองของตนอยา่งเขม้งวดจริงจงั และต่อเน่ือง การปฏิบติั
และรักษาพระธรรมวินัยก็ยอ่หยอ่นหมดทั้งวดั เหมือนตน้ไมไ้ม่มีแก่น ไร้ประโยชน์และคุณค่า ทั้ง
แก่ตนเอง และหมู่คณะ ไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ระมาท เป็นโมฆบุรุษ คือ เป็นบุรุษเปล่า กล่าวคือ ผูพ้ลาด
จากประโยชน์อนัเป็นแก่นสารที่พงึมีพงึได ้
 
2.10  แนวความคดิเกี่ยวกับหลักธรรมกับการบริหาร 

การท างานทางดา้นการบริหารจดัการเป็นเร่ืองยุง่ยาก เพราะเป็นการท างานกบัคนส่วนใหญ่
ในองคก์รหลกัของพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจดัการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความ
ผกูพนักนัมานาน ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเจริญ
มัน่คงในประเทศไทยยิง่กว่าที่ไหนในโลก ฉะนั้น หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่มาของ
ขนบธรรมเนียบประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติด้านความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ของคนไทยจะมีหลัก
พระพทุธศาสนามาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนไทย 
มาก และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่ เรียกว่า        
ทางสายกลาง ซ่ึงในทางสายกลางของพุทธศาสนาเก่ียวขอ้งทั้งกาย วาจา ใจ สมาธิหรือว่าปัญญา 
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการธุรกิจได ้(ธานินทร์ กรัยวเิชียนร์, 2547) 

  ธรรมะของพระพทุธเจา้เปรียบเสมือนใบไมใ้นป่าใหญ่ หยบิใบไมม้าก ามือเดียวก็เพียงพอ
แลว้ส าหรับใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกค าสอนพุทธศาสนามาใชใ้น
การบริหารจดัการนั้น ตอ้งเลือกมาใหเ้หมาะกบัวถีิชีวติและองคก์ร โดยหลกั ๆ เก่ียวกบัการปกครอง 
เก่ียวกับการบริหารองค์กรต่าง ๆ จะตอ้งใชห้ลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวตัถุ 4 (Bases of Social 
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Solidarity) คือ เป็นหลกัธรรมที่เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของกนัและกนั ประสานใจทุกคนที่อยูใ่น
องคก์รเดียวกนัใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข สามคัคี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 2.10.1  ทาน (Giving) คือ การให้ จะเห็นว่าหลกัธรรมหลายขอ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
จะขึ้นตน้ดว้ย “ทาน” เพราะเราทุกคนลว้นมีกิเลส ซ่ึงกิเลสตวัแรกที่มกัจะเจอคือ ความอยากได ้เม่ือ
อยากไดก้็เกิดความไม่อยากให้ ดงันั้น ทานจึงมกัอยูเ่ป็นขอ้เบื้องตน้ในหลกัธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ  
ที่เก่ียวเน่ืองกบัการอยูร่่วมกนั ทานในที่น้ีมี 2 ประการก็คือ ทานที่ให้เป็นบุญ และทานที่ให้เป็นคุณ 
ทานที่ใหเ้ป็นบุญ ไดแ้ก่  การสร้างกุศล บ าเพญ็บุญทั้งหลาย เช่น ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เป็นตน้ ทานที่
ใหเ้ป็นคุณ ไดแ้ก่ การใหส่ิ้งของการใหข้องขวญั เป็นตน้ 
  ในเร่ืองของบุญกุศล ถา้เป็นการทอดกฐินถือเป็นการให้แบบ จาคะ แต่ถา้ความมุ่งหมาย
แบบสังคหวตัถุ 4 เรามุ่งที่การให้แบบที่ 2 คือให้เพื่อเป็นคุณ เพราะมนุษยส่์วนใหญ่มกัขาดแคลน 
เม่ือเราไปช่วยเขา ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกนัขึ้นมา 
 2.10.2  ปิยวาจา การพูดวาจาที่ไพเราะ (Convincing Speech) ฟังแลว้เกิดความช่ืนใจ    
เบิกบานใจ เช่น เราศึกษาธรรมะไดข้อ้คิดดี ๆ ก็น าส่ิงเหล่าน้ีไปบอกคนที่เรารัก คนที่เรารู้จกั เป็นตน้ 
ส่ิงที่เราจะพูดนั้นตอ้งเป็นเร่ืองจริง เป็นค าสุภาพ ไพเราะน่ิมนวล พูดออกไปแลว้เกิดประโยชน์   
เวลาพดูก็ตอ้งพูดดว้ยจิตที่มีเมตตา เช่น ถา้เราจะไปตกัเตือนใคร เราก็เลือกค าอยา่งดีไปบอกเขาไป
บอกดว้ยจิตที่เมตตาหวงัดีต่อเขา  เช่นเดียวกนั เม่ือเขามาบอกหรือตกัเตือนเรา เราก็ตอ้งทบทวนว่า
เขาอยากบอกอะไรกบัเรา และหากเป็นส่ิงที่ถูกตอ้งที่เราตอ้งปรับปรุงตวัใหดี้ขึ้นเราก็ควรไปขอบคุณ
เขา ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้่า บุคคลที่มาแนะน าเราส่ิงที่เป็นประโยชน์ให้แก่เรา เม่ือ
เห็นเราผิดพลาด เรียกว่า “ผูช้ี้ขุมทรัพยใ์ห้” และส่ิงสุดทา้ยที่ตอ้งพิจารณาในการพูดคือ ตอ้งเลือก
เวลาในการพดู พดูใหถู้กกาลเทศะดว้ย ถา้จ าเป็นตอ้งพูดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผูฟั้ง
ก าลงัอารมณ์ไม่ดี หรือก าลงัยุง่นั้น เราก็ตอ้งเลือกค าใหดี้ที่สุด 
  2.10.3  อตัถจริยา คือท าตนให้เป็นประโยชน์ (Rendering Services) บางคร้ังในการท างาน 
อาจขาดก าลังแต่ถ้าเราช่วยกัน งานที่ว่ายากก็จะส าเร็จลุล่วงไปไดถ้้าเราร่วมมือกัน เพราะฉะนั้น    
ตรงน้ีเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงที่จะท าให้เราเกิดรักความผูกพนัชองบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม       
ในการบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์มี 2 ประการ คือ ตอ้งท าตวัเราให้เป็นคนดี มีประโยชน์เสียก่อน 
และสร้างประโยชน์ให้คนอ่ืนรอบขา้ง พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสบุคคลไว ้3 ประเภท คือ (1) 
อตัถจารีย  ์ ผูท้ี่สร้างประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน บุคคลแบบน้ีน่ายกยอ่ง น่า
สรรเสริญ (2) โมฆะบุรุษ บุรุษผูว้่างเปล่า ไม่เอาอะไรเลย เฉยๆ ไม่ท าทั้งส่ิงที่เป็นประโยชน์และ    
ไม่เป็นประโยชน์ และ (3) อนัตถตัจารีย ์ ผูท้  าส่ิงไม่ใชป้ระโยชน์ ถา้เป็นเร่ืองไม่ดี พวกน้ีชอบท า    
การอยูร่่วมกนัในสงัคม ไม่วา่เร่ืองอะไรก็ตาม เราตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่แลง้น ้ าใจ จึงจะเกิด
ความสุขไดใ้นสงัคมนั้น ๆ  

http://www.dmc.tv/search/กฐิน
http://www.dmc.tv/
http://video.dmc.tv/programs/think_around.html
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  2.10.4  สมานัตตตา การวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอตน้เสมอปลาย 
(Equality Consisting in Impartiality) คือ วางตนให้เหมาะสมว่าตอนน้ีเราอยูใ่นฐานะอะไร เช่น    
พ่อก็มีหน้าที่เล้ียงดูลูก แม่ก็มีหน้าที่ดูแลบา้นดูแลครอบครัว ลูกเองก็มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน และ   
เม่ือเราท างาน ถา้มีใครไม่ท าตามหน้าที่แลว้ ย่อมจะเกิดปัญหาเร่ืองการกา้วก่ายหน้าที่กนัตามมา     
จนอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิตขึ้นได ้อย่างน้ีเป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ีการวางตนให้
เหมาะสม จะช่วยให้ไม่ตอ้งระวาดระแวงในการท าหน้าที่ของตน ซ่ึงจะส่งผลให้เราอยูร่่วมกนัใน
สงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและสบายใจ 

หลักเก่ียวกับการบริหารองค์กร คือ อิทธิบาท 4 (Basis for Success)เป็นธรรมะของ
ความส าเร็จ เป็นทางแห่งความก้าวหน้า ซ่ึงสามารถใช้ในธุรกิจ มีอยู่ 4 ประการ คือ ฉันทะ 
(Aspiration) คือ เต็มใจท า ไดแ้ก่  มีความตอ้งการที่จะท ามีใจรักที่จะท าใจใฝ่รักที่จะท าส่ิงนั้นอยู่
เสมอ วริิยะ (Exertion) คือ แขง็ใจท า ขยนัท าส่ิงนั้นดว้ยความพยายาม อดทนไม่ทอ้ถอย อะไรจะเกิด
ก็แขง็ใจท า จิตตะ (Dedication) คือ ตั้งใจท า มีใจจดจ่อ ท าส่ิงนั้นดว้ยความฝักใฝ่ เอาใจใส่เสมอ มีใจ
จดจ่อเป็นสมาธิ (Meditation) สุดทา้ยคือ วมิงัสา (Investigation) คือ เขา้ใจท า มีความรู้ความสามารถ
ในส่ิงที่ท  า ท  าด้วยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วดัผล ตลอดจนหาวิธีแก้ไข
ปรับปรุง(มหาเสริมชยั ชยมงฺคโล, 2540) 
         ใครศึกษาธรรมจนกระทัง่เขา้ใจ จะมีกรอบความคิดส าเร็จรูปที่ตั้งโดยพระสัพพญัญู คือ      
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ที่เรามัน่ใจว่าถูกตอ้งแน่นอนยิ่งกว่าผูรู้้ใด ๆ ในโลกน้ี เม่ือเรารู้ธรรมของ
พระพุทธเจา้แลว้ไปศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ เราจะสามารถจดัระบบความคิดของเราไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ
และจะมองอะไรลึกซ้ึงกว่าคนอ่ืน  เพราะเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวจับ น่ีคือ               
ขอ้ไดเ้ปรียบของเรา เราจึงตอ้งน ามาใชใ้หคุ้ม้กบัที่ไดเ้กิดมาเป็นชาวพทุธ 

ดงันั้น ลักษณะวดัที่ดีนั้น ย่อมประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ลักษณะของ
สถานที่จะตอ้งเหมาะเป็นลกัษณะของวดั เพราะคุณสมบติัที่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เพียงพอที่จะใช้
ปฏิบตัิหนา้ที่ของพระภิกษุไดเ้ป็นอยา่งดี พทุธศานิกชนสมยัก่อนจึงนิยมถวายสวนให้เป็นที่ประทบั
ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก เน่ืองจากได้เล็งเห็นถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่
พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระสงฆ์จะพึงได้นั่นเอง ดังที่กล่าวมาน้ี พระสงฆ์ในสมัยก่อนมีเพียง
สถานที่ที่สงบร่มร่ืนก็สามารถที่จะปฏิบติักิจต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่เม่ือมองถึงปัจจุบนั นอกจาก
สถานที่แล้ว หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงานของวดัจะตอ้งมีการจดัในรูปแบบการผสมผสาน     
ไดเ้ป็นอยา่งดี การบริหารจดัการภายในวดัก็นบัวา่เป็นส่ิงที่มีความส าคญัมากอีกประการหน่ึง เพราะ
วดัในปัจุบนัมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่มากขึ้น จ  าเป็นที่ตอ้งมีบทบญัญติัหรือกฎระเบียบ เพื่อให้วดั
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าเอาระบบการบริหารงานในระบบของทาง
ราชการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการท างานของวดั เพื่อให้วดัมีความเป็นแบบแผน ง่ายต่อการศึกษา
คน้ควา้และตรวจสอบ ซ่ึงถือเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อไป  

http://www.dmc.tv/seach/ครอบครัว
http://question.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
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2.11  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
             จากการศึกษาเก่ียวกับการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงนั้น พบว่ายงัมีผูท้  าการศึกษา   
เป็นจ านวนนอ้ย โดยผูว้จิยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  วนัดี ยงชูยศ (2529) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวดัและมสัยดิ โดยศึกษาเฉพาะกรณี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดว้า่ “บทบาทของวดัในพุทธกาลนั้นแตกต่างไปจากบาบาทของ
วดัในสังคมไทยในอดีต บทบาทของวดัในพุทธกาลบทบาทหลัก คือ บทบาททางศาสนาหรือ
บทบาทที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาแทบทั้งส้ิน บทบาทของวดัในสังคมไทยในอดีตที่ศาสนาพุทธเผยแผ่
เขา้มาในประเทศไทย และเจริญรุ่งเรืองและคนไทยไดร้นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ  
วดักลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในดา้นศาสนาและด้านอาณาจกัร 
ต่อมาเม่ือสภาพสังคมเปล่ียนไป สถาบนัทางศาสนาทั้งสองต้องลดบทบาทหลายอย่างที่เคยมี 
จนกระทัง่ระยะหลงัสถาบนัทั้งสองจ าเป็นที่จะตอ้งฟ้ืนฟูปรับปรุง และเปล่ียนแปลงบทบาทของตน
อยา่งกวา้งขวาง เพือ่ให้สถาบนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมปัจจุบนัไดโ้ดยพยายาม
รักษาบทบาททางดา้นศาสนาพร้อมกบัส่งเสริมการศึกษาความรู้ทัว่ไปและสงเคราะห์ชุมชนในดา้นอ่ืน 
มากขึ้น” 

มานพ พลไพรินทร์ (2531) จากหนังสือ คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไดก้ล่าวไวว้่า 
“การบริหารงานดา้นพระศาสนาถือวา่มีความส าคญัแก่พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก คู่มือการบริหาร 
กิจการคณะสงฆไ์ดก้ล่าวถึงอ านาจหนา้ที่ของกรมศาสนา การปกครองคณะสงฆ ์การศึกษาของสงฆ์
และการศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ กฎหมาย พระราชบญัญติั 
ซ่ึงแต่ละหัวขอ้ถือว่ามีความส าคญัพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารและการจดัการวดัให้เป็นไปอยา่งมี
ระบบระเบียบที่ดีต่อไปได”้ 
 ศิริอร ขนัธหัตถ์ (2533) จากหนังสือ องคก์ารและการจดัการ ไดก้ล่าวว่า “งานการบริหาร
ประกอบดว้ยงานหลกัอนัเป็นงานส าคญัขององคก์ร งานบริหารงานบุคคลและงานการสร้างบรรยากาศ 
ของหน่วยงานให้อบอุ่นและมั่นคง หากพิจารณาความจ าเป็นในการสร้างทกัษะให้แก่ผูบ้ริหาร     
เพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารงานนั้นประกอบดว้ยทกัษะดา้นความคิด ด้านมนุษยสัมพนัธ์ และ
ดา้นเทคนิคเฉพาะ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีงานส าคญั คือ การวินิจฉัยสั่งการและแกปั้ญหาต่าง ๆ หัวใจ
ของการบริหาร คือ กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ย การวางแผนการจดัองคก์ร การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การรายงานผลและการจดัท างบประมาณ” 

คณะสงฆ์จังหวดัล าพูน (2535) จากหนังสือ คู่มือปฏิบติังานไวยาวจักร ได้กล่าวไวว้่า 
“หนา้ที่ที่ไวยาวจักรควรที่จะรับทราบคือเร่ืองของพระราชบญัญติั กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ ์
การปฏิบตัิงานดา้นศาสนาของกรมการศาสนา ซ่ึงไวยาวจักรถือวา่เป็นบุคคลส าคญัในการช่วยเหลือ
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กิจการต่าง ๆ ของคณะสงฆ ์โดยเฉพาะเจา้อาวาส ถือว่ามีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการพฒันา
ระบบต่าง ๆ ภายในวดั โดยไดรั้บค าสัง่ของเจา้อาวาส” 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2539) จากหนังสือ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
ไทย กล่าววา่ “การปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี หลกัการส าคญั คือ การมอบอ านาจในการปกครอง 
คณะสงฆ์ไวก้ับมหาเถรสมาคม การบริหารกิจการคณะสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เช่น 
การศึกษา ศาสนพิธี และการรักษาศีล กิจการคณะสงฆ์สามารถไดรั้บการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด   
ทั้งยงัสามารถรักษาวินัยของสงฆ์ไดเ้ป็นอย่างดี คณะสงฆ์มีการจดัองคก์รและระดบัชั้นผูป้กครอง
คู่ขนานกบัระบบราชการ พระสงฆ์สามารถแสดงบทบาทส าคญัมากมายในการสร้างความสามคัคี 
ในหมู่ประชาชนและความมัน่คงของชาติ” 
  ขวญัสุรางค์ ข  าแจง (2543)  ท าการศึกษาการจดัท าบัญชีของวดัในอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงลักษณะการจดัท าบญัชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบและการจดัท า
รายงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าบญัชีของวดั ซ่ึงท าการส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวดัในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 33 วดั พบว่าเจา้อาวาสเป็น
ผูจ้ ัดท าบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกรายการทางการบัญชี 
นอกจากน้ี วดัไดมี้การจดัส่วนงานทางการบญัชีการเงินเป็นหน่วยงานยอ่ย ๆ เพื่อดูแลทรัพยสิ์นและ
จดัท าบญัชีโดยมีพระสงฆผ์ูไ้ดรั้บมอบหมายหน้าที่เฉพาะ และการศึกษาพบว่ามีปัญหา คือ วดัไม่มี
การใชใ้บเสร็จรับเงินและเอกสารการอนุโมทนาบตัรทุกคร้ังเม่ือมีการรับบริจาค ท าให้ขาดเอกสาร
ในการติดตามยอดเงินจากการรับบริจาค มีการจดัท ารายงานเป็นรายปีท าให้ไม่สามารถติดตาม    
การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งปี 

จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ (2545) จากหนังสือ สังคมวิทยาตามมแนวพุทธศาสตร์ ไดก้ล่าวไวว้่า 
“วดัและพระสงฆ์มีความส าคญัมาก ในการพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสังคมการพฒันาประเทศ  
จะไม่สาเร็จเลยหากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมพระสงฆ์เป็นกลุ่มสังคม
กลุ่มหน่ึงที่มีศกัยภาพในการพฒันาระดับสูง ดังนั้น รัฐจึงควรที่จะตระหนักถึงความส าคญัของ
พระสงฆ์ และขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่ือว่าจะบรรลุถึงเป้าหมาย  
ของการพฒันาได้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะพระสงฆ์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาของ
ประชาชน ขณะเดียวกนัพระสงฆ์ยงัเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณของสังคมดว้ย จึงมีความสามารถใน 
การชกัจูงประชาชนใหมี้ศรัทธาและกระท าในส่ิงที่เห็นวา่เป็นประโยชน์สต่อส่วนรวมไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขณะเดียวกนัศกัยภาพในการพฒันาของพระสงฆจ์ะมีมากนอ้ยเพยีงใด ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัความเป็นไป 
และปัญหาต่าง ๆ ของสงัคมโลกดว้ย มิฉะนั้น พระสงฆ์อาจจะไม่สามารถช่วยพฒันาสังคมดา้นต่าง ๆ 
ได้ และในที่สุดอาจจะเป็นส่วนหน่ึงแห่งปัญหาสังคมและกลายเป็นผูน้ าความเส่ือมมาสู่สถาบนั
ศาสนาก็ได ้เพราะฉะนั้น ในส่วนหน่ึงสังคมจึงควรจะช่วยกระตุน้ใหพ้ระสงฆ์ไดรั้บการพฒันาให้   
มีคุณภาพสูงขึ้ น และควรช่วยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารด้านต่าง ๆ ของวคณะสงฆ์ให้มี
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ประสิทธิภาพ เช่ือว่า เม่ือพระสงฆ์มีคุณภาพดี มีการบริหารภายในคณะสงฆ์อยา่งมีประสิทธิภาพ
แลว้ สถาบนัสงฆจ์ะมีความเขม้แขง็ และเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง” 

  กนก แสนประเสริฐ และคณะผูว้ิจยั (2545)  ท  าการศึกษาการจดัการดูแลทรัพยสิ์นและ  
ศาสนสมบตัิของวดั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาสภาพและระบบการบริหารจดัการดูแล
ทรัพยสิ์นและศาสนสมบติัของวดั ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมทั้งแสวงหา
แนวทางพฒันาวิธีการบริหารจดัการดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบตัิของวัด ซ่ึงส ารวจโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผูบ้ริหารจัดการทรัพยสิ์นและศาสนสมบติัของวดั และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องในทางราชการที่รับสนองงานคณะสงฆ์ คือกรมการศาสนาซ่ึงท าหน้าที่เลขาธิการ         
มหาเถรสมาคม รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครอง ไวยาวจักร 
คณะกรรมการวดั และผูเ้ก่ียวขอ้งในวงการพระพทุธศาสนา และอาศยัการสงัเกตจากสภาพแวดลอ้ม
ในสถานที่จริง ผลการศึกษาพบวา่วดัส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย รวมทั้งไม่ไดจ้ดัท า
ทะเบียนคลังพสัดุ การตรวจสอบรายงานผลต่อคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ จะมีท าเด่นชัดเฉพาะวดั
อารามหลวง ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลและเมืองหลวง ส่วนวดัที่อยูใ่นส่วนภูมิภาคหรือในเขตชนบท      
มีนอ้ยมากในการด าเนินการดงักล่าว ส่วนใหญ่เจา้อาวาสมกัจะบริหารจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ไดมี้
การกระจายอ านาจหรือแบ่งแยกหนา้ที่ใหพ้ระสงฆห์รือกรรมการวดัอยา่งชดัเจน รวมทั้งขาดความรู้
ความสามารถในการบริหารจดัการดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบติัของวดั ส่วนกรรมการวดัที่เขา้มา
ช่วยเหลือกิจการดูแลทรัพยสิ์นของวดัและศาสนสมบติัส่วนใหญ่ขาดความรู้ความช านาญในดา้น 
การจดัท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย วดัที่อยูใ่นเขตชนบทมกัจะไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการวดัในพื้นที่ 
วดัที่มีทรัพยสิ์นรายได้จ  านวนมาก  มักมีผูมี้อิทธิพลเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์  การจัดสรร
ผลประโยชน์ของวดับางส่วนยงัไม่เหมาะสม และไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์และ
มหาเถรสมาคม การบริหารจดัการ ดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบตัิของวดั เจา้คณะปกครองไม่ได้
เขม้งวด และขาดการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเขา้ไปรู้เห็นหรือรับทราบ
ผลการด าเนินการบริหารจดัการดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบตัิของวดั 
  จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด พบว่า การจดัท าบญัชีของวดัที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสม  
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี และขาดการควบคุมภายในที่ดี การจดัท าบญัชีของวดัมิได้
จดัท าตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ดงันั้น ทางคณะผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาการจดัท าบญัชี
ของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขให้
การจดัท าบญัชีของวดัถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
กรมการศาสนา 
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2.12  กรอบแนวคดิการวิจัย  
ภาพที่ 2.1 Conceptual Framework เพื่อใชว้ิจยัการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขต
พื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ได้จากการศึกษาบูรณาการทบทวนวรรณกรรม
ดงักล่าวขา้งตน้   
 

      ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

การควบคุมภายใน 
ของพระอารามหลวง 

การก ากับดูแลทรัพย์สิน 
ของพระอารามหลวง 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ของพระอารามหลวง 

การได้มาซ่ึงรายได้ 
ของพระอารามหลวง 

การจัดท าบัญชี 
และรายงานทางบัญชี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพในการจัดท าบัญชี 
ของพระอารามหลวง 



 

บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจยัเร่ือง การจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นท่ีปริมณฑลของ

กรุงเทพมหานครคณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 3.1  ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2  เคร่ืองมือในการวจิยั 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 
3.1  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูจ้ดัท าบญัชีและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า
บญัชี ของพระอารามหลวงในเขตพื้นท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 170 คน จาก 18 
พระอารามหลวง ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาจะไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าอาวาส พระภิกษุท่ีเก่ียวข้อง 
ไวยาวจักรของพระอารามหลวงในเขตพื้นท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 18 พระ
อารามหลวง ประกอบดว้ย 
                     3.1.1.1  จงัหวดันครปฐม จ านวน 5 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัพระปฐมเจดีย ์วดัไร่ขิง           
วดัพระประโทณเจดีย ์วดัพระงาม และวดัเสน่หา  
                     3.1.1.2  จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 3 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัเขมาภิรตาราม วดัเฉลิมพระ
เกียรติ และวดัปรมยัยกิาวาส 
                     3.1.1.3  จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 3 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัจนัทน์กะพอ้ วดัชินวรา
ราม  และวดัเขียนเขต               
                     3.1.1.4  จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 4 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัไพชยนตพ์ลเสพย ์วดักลาง
วรวหิาร  วดัโปรดเกศเชษฐาราม และวดัทรงธรรม 

     3.1.1.5  จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 3 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัป้อมวิเชียรโชติกา
ราม วดัเจษฎาราม และวดัสุทธิวาตวราราม  
            3.1.2  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาในการจดัท าบญัชี เสนอแนะระบบบญัชีและการควบคุมภายในท่ีดี 
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3.2  เคร่ืองมือในการวจัิย  
  เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  แบบสอบถามชนิดโครงส ร้าง  (Structured 
Questionnaire) เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงานตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากต ารา บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาวจิยั 
 3.2.2 รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีค าถามทั้งชนิดปลายปิด
และค าถามชนิดปลายเปิด แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ไดแ้ก่ 
   ส่วนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพระอารามหลวง มี
ลกัษณะ เป็นค าถามปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง (Multiple Choice 
Questions) โดยค าถามในส่วนท่ี 1 มีจ านวน 7 ขอ้ ดงัน้ี 
 ขอ้ท่ี 1 เพศ  
 ขอ้ท่ี 2 อาย ุ 
 ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศึกษา  
 ขอ้ท่ี 4 อาชีพ  
 ขอ้ท่ี 5 ประสบการณ์ในการจดัท าบญัชี  
 ขอ้ท่ี 6 เขตพื้นท่ีจงัหวดัท่ีพระอารามหลวงของผูต้อบแบบสอบถามตั้งอยู ่ 
  ขอ้ท่ี 7 ประเภทของพระอารามหลวง  
  ส่วนที ่2   แบบสอบถามเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบการจดัท าบญัชีและรายงาน  มีลกัษณะเป็น
ค าถาม  ปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง (Multiple Choice Questions) 
โดยค าถามในส่วนท่ี 2 มีจ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี 
 ขอ้ท่ี 1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง  

ขอ้ท่ี 2 ผูท่ี้จดัท าบญัชีและออกรายงานของพระอารามหลวง  
 ขอ้ท่ี 3 ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีภายในพระอารามหลวง  

ขอ้ท่ี 4 มีการตรวจสอบบญัชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก  
 ส่วนที ่3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง มีลกัษณะเป็น
ค าถาม  ปลายปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยค าถามในส่วนท่ี 3 มีจ านวน 9 ขอ้ ดงัน้ี  

ขอ้ท่ี 1 แหล่งท่ีมาของรายได ้ 
   ขอ้ท่ี 2 การออกเอกสารการรับเงิน  
 ขอ้ท่ี 3 การออกอนุโมทนาบตัร 

ขอ้ท่ี 4 การปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ม่ือไดรั้บเงินจากตูบ้ริจาคท่ีมีวตัถุประสงค์ 
  ขอ้ท่ี 5 วธีิปฏิบติัเม่ือมีการเปิดตูรั้บบริจาค 

ขอ้ท่ี 6 จ  านวนเงินสดส ารองท่ีเก็บไวใ้นพระอารามหลวง 
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ขอ้ท่ี 7 ผูจ้ดัเก็บเงินสดส ารองในพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 8 การเก็บรักษาเงินสดส่วนท่ีเหลือจากเงินสดส ารอง  
ขอ้ท่ี 9 การใชช่ื้อบญัชีในกรณีเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร เปิดในนามของใคร 

 ส่วนที ่4  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง มีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยค าถามในส่วนท่ี 4 มีจ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี
 ขอ้ท่ี 1 การจ่ายเงินของวดั 

ขอ้ท่ี 2 เอกสารในการจ่ายเงิน 
ขอ้ท่ี 3วธีิปฏิบติัในการจ่ายเงิน 
ขอ้ท่ี 4 แนวทางในการเบิกถอนเงิน 
ขอ้ท่ี 5 ผูมี้อ านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคาร 

 ส่วนที ่5  ค าถามเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยค าถามในส่วนท่ี 5 มีจ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี   

ขอ้ท่ี 1 หนา้ท่ีในการดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 2 ผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 3 การจดัการทรัพยสิ์นของของพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 4 การจดัสรรท่ีดินของพระอารามหลวง 
ส่วนที ่6  แบบสอบถามเก่ียวกบัการควบคุมภายในของพระอารามหลวง มีลกัษณะเป็น

ค าถาม   ปลายปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบวา่ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” กบัหนา้ท่ีของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 10 ขอ้  

ขอ้ท่ี 1 ก าหนดแบบพิมพต่์างๆ ใหพ้ระอารามหลวงในการจดัประโยชน์ 
ขอ้ท่ี 2 ออกระเบียบใหพ้ระอารามหลวงถือปฏิบติั 
ขอ้ท่ี 3 เก็บรักษาหนงัสือส าคญัของท่ีดินพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 4 รับฝากหนงัสือสัญญา และหรือหนงัสือส าคญัใหพ้ระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 5 รับฝากเงินของพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 6 พิจารณาการกนัท่ีดินพระอารามหลวงเป็นท่ีจดัประโยชน์ 
ขอ้ท่ี 7 พิจารณานิติบุคคลท่ีพระอารามหลวงจะฝากเงิน 
ขอ้ท่ี 8 ใหค้วามเห็นชอบในการใหเ้ช่าท่ีดินของพระอารามหลวงมากกวา่ 3 ปี 
ขอ้ท่ี 9 ช่วยเหลือเงินพระอารามหลวงในการด าเนินคดีเก่ียวกบัศาสนสมบติั 
ขอ้ท่ี 10 ส่งเจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎกระทรวง 
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แบบสอบถามใหเ้ลือกตอบวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เก่ียวกบัการควบคุมภายในของพระ
อารามหลวง จ านวน 17 ขอ้ 

การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 1 เม่ือออกใบเสร็จรับเงินแลว้ ลงบญัชีรายรับและอา้งเลขท่ีใบเสร็จไว  ้
ขอ้ท่ี 2 พิมพห์มายเลขใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัเรียงล าดบัล่วงหนา้ 
ขอ้ท่ี 3 น าเงินสดและเช็คท่ีไดรั้บไปฝากธนาคารทนัที  
ขอ้ท่ี 4 มีการรายงานยอดเงินคงเหลือประจ าวนั 
ขอ้ท่ี 5 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือท่ีถือไวใ้นมือกบัยอดในบญัชีทุกวนั 
ขอ้ท่ี 6 ตรวจสอบเอกสารทุกฉบบัวา่มีการบนัทึกบญัชี 
ขอ้ท่ี 7 มีการควบคุมเอกสารท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน 
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง 
ขอ้ท่ี 8 มีการตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง 
ขอ้ท่ี 9 จ่ายเงินทุกคร้ังเป็นเช็คยกเวน้ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนไม่มาก 
ขอ้ท่ี 10 พิมพเ์ลขท่ีเอกสารการจ่ายเงินทุกฉบบัไวล่้วงหนา้ 

  ขอ้ท่ี 11 ระบุวงเงินและผูมี้อ  านาจลงนามในการจ่ายเงินดว้ยเช็ค 
การก ากบัดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง 

  ขอ้ท่ี 12 ลงทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าในทะเบียนสินทรัพยทุ์กคร้ัง 
  ขอ้ท่ี 13 เม่ือตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นไดจ้  าหน่ายออกจากทะเบียนดว้ย พร้อมระบุสาเหตุ 
  ข้อ ท่ี  14  ส่ิ งใดเ ป็นสังหา ริมทรัพย์ให้น าลงทะเบียนสังหา ริมทรัพย์  ส่ิ งใดเ ป็น
อสังหาริมทรัพยใ์หน้ าลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย ์

ขอ้ท่ี 15 ก าหนดระเบียบในการน าทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงไปใช ้
ขอ้ท่ี 16 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นตอ้งปลอดภยั 
ขอ้ท่ี 17 เปรียบเทียบยอดการตรวจนบัทรัพยสิ์นกบัทะเบียนทรัพยสิ์นทุกคร้ัง 
ส่วนที ่7 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงใน

เขตพื้นท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
  3.2.3  น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
งานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาปรับปรุง 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัใช้วิธีสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด  170 คน จาก 17 พระอารามหลวง โดยจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555 
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3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
  เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัได้ท าการลงรหัส (Coding) และน ามา
ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวล การใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูป
ของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ดว้ยร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
   3.4.1  ลกัษณะประชากร ได้แก่ ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม และข้อมูลทัว่ไปของพระ
อารามหลวง ในเขตพื้นท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร       
  3.4.2  การจดัท าบญัชีและการจดัท ารายงาน ไดแ้ก่ การรับเงินของพระอารามหลวง การ
จ่ายเงินของพระอารามหลวง ทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง การควบคุมภายในของพระอาราม
หลวง และปัญหา ในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง 
 



 
บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 
 จากการศึกษาเร่ือง การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวจิยัเชิงส ารวจโดย
ใชแ้บบสอบถามชนิดโครงสร้าง (Structured Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 170 คน เพือ่ศึกษาการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง
ในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี
ออกเป็น 7 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพระอารามหลวง  
ตอนที่ 2  การจดัท าบญัชีและรายงานทางบญัชี 
ตอนที่ 3  การไดม้าซ่ึงรายไดข้องพระอารามหลวง 
ตอนที่ 4  การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง 
ตอนที่ 5  การก ากบัดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง 
ตอนที่ 6  การควบคุมภายในของพระอารามหลวง 
ตอนที่ 7 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเพือ่เป็นประโยชน์ในการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงใน

เขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพระอารามหลวง 
  จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามและพระอารามหลวง ดงัตารางที่ 4.1  
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพระอารามหลวง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 
1. เพศ    

 ชาย 126 74.12 
 หญิง 44 25.88 
 รวม 170 100.00 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

2. อาย ุ    
 18 ปีขึ้นไป – 25 ปี 10 17.00 
 25 ปีขึ้นไป – 35 ปี 24 14.12 
 35 ปีขึ้นไป – 45 ปี 39 22.94 
 45 ปีขึ้นไป – 55 ปี 54 31.76 
 55 ปีขึ้นไป 43 25.29 
 รวม 170 100.00 
3. ระดบัการศึกษา   
 ประถมศึกษา 30 17.65 
 มธัยมศึกษา-อนุปริญญา 47 27.65 
 ปริญญาตรี 74 43.53 
 ปริญญาโท 17 10.00 
 ปริญญาเอก 2 1.18 
 รวม 170 100.00 
4. ประสบการณ์ในการจดัท าบญัชี   
 มีประสบการณ์ 143 84.12 
 ไม่มีประสบการณ์ 27 15.88 
 รวม 170 100.00 
5. อาชีพ   
 ขา้ราชการ 15 8.82 
 พนกังานบริษท 26 15.29 
 ธุรกิจส่วนตวั 27 15.88 
  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 19 11.18 
 พระสงฆ ์ 46 27.06 
 รับจา้งทัว่ไป 37 21.76 
 รวม 170 100.00 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

6. เขตพื้นที่จงัหวดัที่พระอารามหลวงตั้งอยู ่
 นนทบุรี 30 17.65 
 สมุทรปราการ 40 23.53 
 สมุทรสาคร 30 17.65 
 นครปฐม 40 23.53 
 ปทุมธานี 30 17.65 
 รวม 170 100.00 
7. ประเภทของพระอารามหลวง 15 16.67 
 พระอารามหลวงชั้นตรี 67 74.44 
 พระอารามหลวงชั้นโท 18 20.00 
 พระอารามหลวงชั้นเอก 5 5.56 
 รวม 170 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 170 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 
74.12  มีอายุอยูใ่นช่วงระหว่าง อาย ุ45 ปีขึ้นไป-55 ปี ร้อยละ 31.76 รองลงมา คือ 55 ปีขึ้นไป      
ร้อยละ 25.29 และอาย ุ35 ปีขึ้นไป-45 ปี ร้อยละ 22.94 ตามล าดบั โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 43.53 รองลงมามีการศึกษาช่วงมัธยมศึกษา-อนุปริญญา ร้อยละ 27.65 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในดา้นการท าบญัชีมาก่อน ร้อยละ 84.12 และเป็นพระสงฆ์ ร้อยละ 27.06 รองลงมา 
คือ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.76 และอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 15.88 เขตพื้นที่                    
ที่พระอารามหลวงตั้งอยูส่่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรปราการร้อยละ 23.53 
พระอารามหลวงส่วนใหญ่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ร้อยละ 74.44 และพระอารามหลวงชั้นโท 
ร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2   การจัดท าบัญชีและรายงานทางบัญชี 
  จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดของหลักเกณฑก์ารจดัท า
บญัชีและรายงานทางบญัชี ดงัตารางที่ 4.2   
ตารางที่ 4.2 การจดัท าบญัชีและรายงานทางบญัชีของพระอารามหลวง 

การจัดท าบัญชีและรายงานทางบัญชี จ านวน  ร้อยละ 
1. หลกัเกณฑใ์นการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง   
 ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511)  17 10.00 
 ตามกฎระเบียบของพระอารามหลวง 133 78.24 
 ตามหลกัเกณฑท์างการบญัชีทัว่ไป 20 11.76 
 อ่ืนๆ 0 0.00 
 รวม 170 100.00 
2. ผูท้ี่จดัท  าบญัชีและออกรายงานของพระอารามหลวง   
 ไวยาวจักร  96 56.47 
 เจา้อาวาส 31 18.24 
 พระสงฆ ์   16 9.41 
 อ่ืนๆ 27 15.88 
 รวม 170 100.00 
3. ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีภายในพระอารามหลวง   
 ไวยาวจักร  31 18.24 
 เจา้อาวาส  102 60.00 
 พระสงฆ ์ 23 13.53 
 หน่วยงานจากภายนอก 14 8.24 
 รวม 170 100.00 
4. มีการตรวจสอบบญัชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก 
    หรือไม่ 

  

 มี 61 35.88 
 ไม่มี 109 64.12 
 รวม 170 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 170 คน พบว่า หลกัเกณฑก์ารจดัท าบญัชีของ
พระอารามหลวงส่วนใหญ่ท าตามกฎระเบียบของพระอารามหลวง ในอัตราร้อยละ 78.24 ตาม
หลกัเกณฑท์างการบญัชีทัว่ไปร้อยละ 11.76 และตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511)  ร้อยละ 10 
ตามล าดบั ส่วนผูท้ี่จดัท  าบญัชีและออกรายงานของพระอารามหลวงคือไวยาวจักร ร้อยละ56.47 
รองลงมาเจา้อาวาสร้อยละ 18.24 ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีภายในพระอารามหลวงส่วนใหญ่ 
คือเจา้อาวาส ร้อยละ60 รองลงมาคือไวยาวจักร ร้อยละ 18.24  และส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.12 ไม่มี 
การตรวจสอบบญัชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก 

 
ตอนที่ 3   การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดของหลกัเกณฑก์ารไดม้าซ่ึง
รายไดข้องพระอารามหลวง ดงัตารางที่ 4.3   
ตารางที่ 4.3 วธีิปฏิบตัิเม่ือไดรั้บเงินของพระอารามหลวง 

การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง จ านวน  ร้อยละ 
      1. แหล่งที่มาของรายได ้   
      ตูรั้บบริจาคตามวตัถุประสงค ์    75 44.12 
      เงินอุดหนุนจากภาครัฐ  5 2.94 
      การใหเ้ช่าพื้นที่พระอารามหลวง 50 29.41 
      เงินท าบุญ  40 23.53 
      รวม      170 100 

2. การออกเอกสารการรับเงิน   
 มีเอกสารและการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ 89 52.35 
 มีเอกสารแต่ไม่มีการจดัเก็บ 47 27.65 
 ไม่มีเอกสารการรับเงิน  34 20.00 
 รวม 170 100 
3. การออกอนุโมทนาบตัร   
 ออกทกุคร้ังเม่ือมีการรับเงินบริจาค  46 27.06 
 ขึ้นอยูก่บัร้องขอของผูบ้ริจาค 124 72.94 
 รวม 170 100 
 
 

   

4. เม่ือไดรั้บเงินจากตูบ้ริจาคที่มีวตัถุประสงค ์   
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การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง จ านวน  ร้อยละ 
 ปฏิบตัิตามวตัถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุเอาไว ้  101 59.41 
 ไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุเอาไว ้  69 40.59 
 รวม 170 100 
5. วธีิปฏิบตัิเม่ือมีการเปิดตูรั้บบริจาค   
 มีการเปิดตูบ้ริจาคตามก าหนดระยะเวลา 88 51.76 
 ขึ้นอยูก่บัค  าสัง่ของเจา้อาวาส 54 31.76 
 ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการเปิดตูรั้บบริจาค 28 16.47 
 รวม 170 100.00 
6. จ  านวนเงินสดส ารองที่เก็บไวใ้นพระอารามหลวง   
 ต ่ากวา่ 3,000 บาท    23 13.53 
 3,000 ขึ้นไป-5,000 บาท    61 35.88 
 5,000 ขึ้นไป-10,000 บาท    61 35.88 
 10,000 บาทขึ้นไป    25 14.71 
 รวม 170 100.00 
7. ผูจ้ดัเก็บเงินสดส ารองในพระอารามหลวง   
 ไวยาวจักร   31 18.24 
 เจา้อาวาส  54 60.00 
 พระสงฆ ์  5 5.56 
 รวม 90 100.00 
8. การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดส ารอง   
 ฝากธนาคาร  154 90.59 
 ฝากส านกัพระพทุธศาสนาฯ   12 7.06 
 เก็บรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ 4 2.35 
 รวม 170 100.00 
9. กรณีเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร เปิดในนามของใคร   
 ช่ือของพระอารามหลวง  156 91.76 
 ช่ือเจา้อาวาสเพยีงผูเ้ดียว 3 1.76 
 ช่ือพระสงฆ ์  9 5.29 
 ช่ือไวยาวจักร 2 1.18 
 รวม 170 100 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่แหล่งที่มาของเงินมาจากการตูรั้บบริจาคตามวตัถุประสงค์

และเงินท าบุญ ร้อยละ 44.12 รองลงมาคือการใหเ้ช่าพื้นที่พระอารามหลวง ร้อยละ 29.41 ตามล าดบั 
พระอารามหลวงส่วนใหญ่มีการจดัเก็บเอกสารการรับเงินอยา่งเป็นระเบียบ ร้อยละ 52.35 รองลงมา 
คือ มีเอกสารแต่ไม่มีการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ และส่วนใหญ่มีการออกอนุโมทนาบตัรให้โดย
ขึ้นอยูก่บัการร้องขอของผูบ้ริจาค ร้อยละ 72.94 

เม่ือไดรั้บเงินจากตูบ้ริจาคแลว้พระอารามหลวง ร้อยละ 59.41 จะปฏิบตัิตามวตัถุประสงค ์ 
ที่ไดร้ะบุเอาไว ้ส่วนวธีิปฏิบติัในการเปิดตูรั้บบริจาค ร้อยละ 51.76 มีการเปิดตูต้ามก าหนดระยะเวลา  
ร้อยละ 31.76 ขึ้นอยูก่บัค  าสัง่ของเจา้อาวาส 

พระอารามหลวงส่วนใหญ่จะมีการส ารองเงินสดไวใ้นวนั 3,000 ขึ้นไป-5,000 บาทและ
5,000 ขึ้นไป-10,000 บาท ร้อยละ 35.88 รองลงมาคือ 10,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 14.71 การจดัเก็บ
เงินส ารองเจา้อาวาสเป็นคนเก็บ ร้อยละ77.65 รองลงมาคือไวยาวจักร ร้อยละ18.24 

การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดส ารองส่วนใหญ่จะฝากไวก้บัธนาคารร้อยละ 
90.59 โดยเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ในช่ือของพระอารามหลวง ร้อยละ 91.76  

 
ตอนที่ 4 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดของหลกัเกณฑ์การบริหาร
จดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง ดงัตารางที่ 4.4   
ตารางที่ 4.4 การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง จ านวน  ร้อยละ 
1. การจ่ายเงินของวดั   
 จ่ายเป็นเงินสด  64 71.11 
 จ่ายเป็นเช็ค  2 2.22 
 ทั้งเงินสดและเช็ค  22 24.44 
 อ่ืนๆ 2 2.22 
 รวม 90 100.00 
2. เอกสารในการจ่ายเงิน   
 มีเอกสารและการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  45 50.00 
 มีเอกสารแต่ไม่มีการจดัเก็บ 20 22.22 
 ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน   25 27.78 
 อ่ืนๆ 0 0.00 
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การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง จ านวน  ร้อยละ 
 รวม 90 100.00 
3. วธีิปฏิบติัในการจ่ายเงิน   
 ขึ้นอยูค่ณะกรรมการของพระอารามหลวง   24 26.67 
 ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงิน  4 4.44 
 มีการจ่ายเงินตามค าสัง่ของเจา้อาวาส    31 34.44 
 ตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งจึงจะมีการจ่ายเงิน 30 33.33 
 รวม 90 100.00 
4. แนวทางในการเบิกถอนเงิน   
 ถอนทุกคร้ังเม่ือตอ้งการใชเ้งิน 21 23.33 
 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ  18 20.00 
 ไวยาวจักรเป็นผูท้  าการ   33 36.67 
 ตามกฎระเบียบในการเบิกถอนเงินของพระอารามหลวง 18 20.00 
 รวม 90 100.00 
5. ใครมีอ านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคาร   
 เจา้อาวาสเพยีงผูเ้ดียว  19 21.11 
 ไวยาวจักรของพระอารามหลวง 26 28.89 
 เจา้อาวาสเป็นหลกัร่วมกบัคณะกรรมการ  45 50.00 
 รวม 90 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเ้ห็นวา่ลกัษณะการจ่ายเงินของพระอารามหลวงส่วนใหญ่จ่ายเป็น

เงินสดร้อยละ 71.11 จ่ายเป็นเงินสดและเช็ครวมกนั ร้อยละ 24.44 และมจะมีการจดัเก็บเอกสาร    
ในการจ่ายเงินอยา่งเป็นระเบียบ ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ไม่มีการจดัเก็บเอกสารในการจ่ายเงิน  
ร้อยละ 27.78 มีวธีิปฎิบติัในการจ่ายเงินส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินตามค าสัง่ของเจา้อาวาส ร้อยละ 34.44 
รองลงมา คือ ตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งจึงจะมาการจ่ายเงิน ร้อยละ 33.33 

แนวทางในการเบิกถอนเงินส่วนใหญ่ไวยาวจักรเป็นผูจ้ดัท  า ร้อยละ 36.67 และถอนทุกคร้ัง
เม่ือมีการตอ้งการใช้เงิน ร้อยละ 23.33 ผูมี้อ  านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคารส่วนใหญ่     
เจา้อาวาสเป็นหลกัร่วมกบัคณะกรรมการ ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ไวยาวจักรของพระอารามหลวง 
ร้อยละ 28.89  
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ตอนที่ 5 การก ากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดของหลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง ดงัตารางที่ 4.5   
ตารางที่ 4.5   การก ากบัดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง 

การก ากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง จ านวน  ร้อยละ 
1. หนา้ที่ในการดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง   
 ไวยาวจักร   5       2.94 
 เจา้อาวาส   40 23.53 
 พระสงฆ ์   89 52.35 
 หน่วยงานจากภายนอก 11 6.47 
 กรรมการของพระอารามหลวง 25 14.71 
 รวม 170 100 
2. ผูมี้หนา้ที่ในการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง   
 ไวยาวจักร   61 35.88 
 เจา้อาวาส   46 27.06 
 พระสงฆ ์   53 31.18 
 หน่วยงานจากภายนอก 0 0.00 
 กรรมการของพระอารามหลวง 10 5.88 
 รวม 170 100 
3. การจดัการทรัพยสิ์นของของพระอารามหลวง   
 ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการดูแลทรัพยสิ์น   9 5.29 
 มีการแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ 161 94.71 
 รวม 170 100 
4. การจดัสรรที่ดินของพระอารามหลวง   
 ใหช้าวบา้นเช่าที่ดินเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยั 78 45.88 
 การเช่าที่ดินเพือ่จดังานต่าง ๆ 9 5.259 
 ใหเ้ช่าอาคารของพระอารามหลวง 50 29.41 
 ใหช้าวบา้นเช่าที่ดินเพือ่คา้ขาย 33 19.41 
 รวม 170 100 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเ้ห็นวา่หนา้ที่ในการดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงส่วนใหญ่
พระสงฆ์เป็นผูดู้แล ร้อยละ 52.35 รองลงมาคือเจา้อาวาส ร้อยละ 23.53 ผูมี้หน้าที่ในการจดัท า
ทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง ส่วนใหญ่คือไวยาวจักร ร้อยละ 35.88 รองลงมาคือพระสงฆ ์
ร้อยละ 31.18 การจดัการทรัพยสิ์นของของพระอารามหลวง ร้อยละ 94.71มีการแยกประเภท
ออกเป็นหมวดหมู่ ส่วนการการจดัสรรที่ดินของพระอารามหลวงจะให้การเช่าที่ดินเพื่อจดังานต่าง ๆ 
และใหช้าวบา้นเช่าที่ดินเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยั ร้อยละ 45.88 

 
ตอนที่ 6 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัตวามคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อหลกัปฏิบตัิของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ดงัตารางที่ 4.6   
ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

การควบคุมภายใน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ก าหนดแบบพมิพต่์าง ๆ ใหพ้ระอารามหลวงใน 
    การจดัประโยชน์ 

126 74.12 44 25.88 

2. ออกระเบียบใหพ้ระอารามหลวงถือปฏิบตัิ 112 65.88 58 34.12 
3. เก็บรักษาหนงัสือส าคญัของที่ดินพระอารามหลวง 115 67.65 55 32.35 
4. รับฝากหนงัสือสญัญา และหรือหนงัสือส าคญัให้ 
    พระอารามหลวง 

124 72.94 46 27.06 

5. รับฝากเงินของพระอารามหลวง 123 72.35 47 27.65 
6. พจิารณาการกนัที่ดินพระอารามหลวงเป็นที่จดั 
    ประโยชน์ 

116 68.24 54 31.76 

7. พจิารณานิติบุคคลที่พระอารามหลวงจะฝากเงิน 135 79.41 35 20.59 
8. ใหค้วามเห็นชอบในการใหเ้ช่าที่ดินของ 
    พระอารามหลวงมากกวา่ 3 ปี 

99 58.24 71 41.76 

9. ช่วยเหลือเงินพระอารามหลวงในการด าเนินคดี 
    เก่ียวกบัศาสนสมบติั 

119 70.00 51 30.00 

10. ส่งเจา้หนา้ที่ใหค้  าปรึกษาในการปฏิบตัิตาม 
      กฎกระทรวง 

126 74.12 44 25.88 
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จากตารางที่ 4.6 เห็นได้ว่าพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร    
เห็นดว้ยกบัก าหนดแบบพิมพต่์าง ๆ ให้พระอารามหลวงในการจดัประโยชน์และส่งเจา้หน้าที่ให้
ค  าปรึกษาในการปฏิบตัิตามกฎกระทรวง ร้อยละ74.12 เก็บรักษาหนังสือส าคญัของที่ดินของ      
พระอารามหลวง ร้อยละ 67.65 ออกระเบียบใหพ้ระอารามหลวงถือปฏิบตัิ ร้อยละ 65.88 
 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อการควบคุมภายในของพระอารามหลวง ดงัตารางที่ 4.7   
ตารางที่ 4.7 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง 

การควบคุมภายในของพระอารามหลวง ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง 
1. เม่ือออกใบเสร็จรับเงินแลว้ ลงบญัชีรายรับและ
อา้งเลขที ่
    ใบเสร็จไว ้

102 60.00 68 40.00 

2. พมิพห์มายเลขใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัเรียงล าดบั
ล่วงหนา้ 

80 47.06 90 52.94 

3. น าเงินสดและเช็คที่ไดรั้บไปฝากธนาคารทนัที  75 44.12 95 55.88 
4. มีการรายงานยอดเงินคงเหลือประจ าวนั 84 49.41 86 50.59 
5. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไวใ้นมือกบัยอด
ในบญัชี ทุกวนั 

92 54.12 78 45.88 

6. ตรวจสอบเอกสารทุกฉบบัวา่มีการบนัทึกบญัชี 47 27.65 123 72.35 
7. มีการควบคุมเอกสารที่เก่ียวกบัการรับเงิน 98 57.65 72 42.35 
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง 
8. มีการตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง 

132 77.65 38 22.35 

9. จ่ายเงินทุกคร้ังเป็นเช็คยกเวน้ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวน
ไม่มาก 

74 43.53 96 56.47 

10. พมิพเ์ลขที่เอกสารการจ่ายเงินทุกฉบบัไว้
ล่วงหนา้ 

112 65.88 58 34.12 

11. ระบุวงเงินและผูมี้อ  านาจลงนามในการจ่ายเงิน
ดว้ยเช็ค 

123 72.35 47 27.65 
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การควบคุมภายใน ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

การก ากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง 
12. ลงทะเบียนทรัพยสิ์นที่ไดม้าในทะเบียน
สินทรัพยท์ุกคร้ัง 

 
96 

 
56.47 

 
74 

 
43.53 

13. เม่ือตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นไดจ้  าหน่ายออกจาก
ทะเบียน 

74 43.53 96 56.47 

14. ส่ิงใดเป็นสงัหาริมทรัพยใ์หน้ าลงทะเบียน
สงัหาริมทรัพย ์ส่ิงใดเป็นอสงัหาริมทรัพยใ์หน้ า
ลงทะเบียนอสงัหาริมทรัพย ์

 
99 

 
58.24 

 
71 

 
41.76 

15. ก าหนดระเบียบในการน าทรัพยสิ์นของพระ
อารามหลวง 
     ไปใช ้

126 74.12 44 25.88 

16. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสิ์นตอ้งปลอดภยั 86 50.59 84 49.41 
17. เปรียบเทียบยอดการตรวจนบัทรัพยสิ์นกบั
ทะเบียน 
      ทรัพยสิ์นทุกคร้ัง 

132 77.65 38 22.35 

 
จากตารางที่ 4.7 การควบคุมภายในของรายไดข้องพระอารามหลวง เม่ือออกใบเสร็จรับเงิน

แล้ว ลงบญัชีรายรับและอ้างเลขที่ใบเสร็จไว ้ร้อยละ 60.00 มีการมีการควบคุมเอกสารที่เก่ียวกับ  
การรับเงิน ร้อยละ 57.65 และทางพระอารามหลวงไดมี้การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไวใ้นมือ
กบัยอดในบญัชีทุกวนั ร้อยละ 54.12 
 การควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง ไดน้ าก าหนดระเบียบ
ในการน าทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงไปใช ้ร้อยละ 74.12 มีการเปรียบเทียบยอดการตรวจนับ
ทรัพยสิ์นกบัทะเบียนทรัพยสิ์นทุกคร้ัง ร้อยละ 77.65 และส่ิงใดเป็นสังหาริมทรัพยใ์ห้น าลงทะเบียน
สงัหาริมทรัพย ์ส่ิงใดเป็นอสงัหาริมทรัพยใ์หน้ าลงทะเบียนอสงัหาริมทรัพย ์ร้อยละ 58.24 
 



 
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
  
                  จากการศึกษาการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
โดยพระอารามหลวงในจงัหวดันครปฐม จ านวน 5 พระอารามหลวง ได้แก่ วดัพระปฐมเจดีย ์วดัไร่ขิง     
วดัพระประโทณเจดีย ์วดัพระงาม และวดัเสน่หา จังหวดันนทบุรี จ  านวน 3 พระอารามหลวง ได้แก่         
วดัเขมาภิรตาราม วดัเฉลิมพระเกียรติ และวดัปรมยัยกิาวาส จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 3 พระอารามหลวง 
ไดแ้ก่ วดัชินวราราม วนัเขียนเขต และวดัจนัทน์กะพอ้ จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 4 พระอารามหลวง 
ไดแ้ก่ วดักลางวรวหิาร วดัไพชยนตพ์ลเสพย ์วดัโปรดเกศเชษฐาราม และวดัทรงธรรม จงัหวดัสมุทรสาคร 
จ านวน 3 พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัป้อมวิเชียรโชติการาม วดัสุทธิวาตวรารามและวดัเจษฎาราม  ซ่ึง
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงในเขต
พื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและความเป็นมาตรฐานในการจดัท า
บญัชีของพระอารามหลวง (อา้งอิงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511))  โดยขอ้มูลแต่ละส่วนจะมี
รายละเอียดดงัน้ีคือ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของพระอารามหลวง 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี คือ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถมส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์มีอายอุยู่
ในช่วงระหว่าง อาย ุ45ปีขึ้นไป-55 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในดา้นการท า
บญัชีมาก่อน และจาการศึกษษพบว่า หลกัเกณฑก์ารจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงส่วนใหญ่เป็นไป
ตามกฎระเบียบของวดั และมีปริมาณนอ้ยมากที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ส่วนผูท้ี่
จดัท  าบญัชีและออกรายงานของพระอารามหลวงคือไวยาวจักร รองลงมาเจา้อาวาส โดยมีผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งของบญัชีภายในพระอารามหลวงคือเจา้อาวาส รองลงมาคือไวยาวจักรและพบว่าส่วนใหญ่ 
ไม่มีการตรวจสอบบญัชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอก 
  5.1.2  การไดม้าซ่ึงรายไดข้องพระอารามหลวงและบญัชีพระอารามหลวง 

จากขอ้มูลของพระอารามหลวงที่ท  าการศึกษาพบว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากการตูรั้บบริจาค
ตามวตัถุประสงคร์องลงมาคือการใหเ้ช่าพื้นที่ พระอารามหลวงส่วนใหญ่มีการจดัเก็บเอกสารการรับเงิน
อยา่งเป็นระเบียบโดยมีเอกสารหลกัฐานในการจดัเก็บและรับเงิน โดยจะปฎิบติัตามวตัถุประสงคท์ี่ได้
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ระบุไว ้ส่วนวธีิปฏิบติัในการเปิดตูรั้บบริจาคจะมีการเปิดตูรั้บบริจาคตามก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
และจะขึ้นอยูก่บัค  าสัง่ของเจา้อาวาส 

พระอารามหลวงส่วนใหญ่จะมีการส ารองเงินสดไวใ้นวนั 3,000 ขึ้นไป-5,000 และเป็นส่วน
น้อยที่ มีเงิน 10,000 บาทขึ้ นไปเก็บไวซ่ึ้งจะมีเจ้าอาวาสเป็นผู ้ถือเงินแต่เพียงผู ้เดียวรองลงมาคือ
ไวยาวจักร ส่วนการเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดส ารองส่วนใหญ่จะฝากไวก้บัธนาคาร โดย
เปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ในช่ือของพระอารามหลวง 
  5.1.3  การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของพระอารามหลวง 

จากการศึกษาพบว่าลักษณะการจ่ายเงินของพระอารามหลวงจะจ่ายเป็นเงินสด มีการจัดเก็บ
เอกสาร ในการจ่ายเงินอยา่งเป็นระเบียบ ซ่ึงจะมีการจ่ายเงินส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินตามค าสั่งของเจา้อาวาส 
โดยตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งจึงจะมาการจ่ายเงิน 

 แนวทางในการเบิกถอนเงินส่วนใหญ่ไวยาวจักรเป็นผูจ้ดัท  า และถอนทุคร้ังเม่ือมีการตอ้งการ
ใชเ้งิน ผูมี้อ  านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคารคือเจา้อาวาสเป็นหลกัร่วมกบัคณะกรรมการ 
  5.1.4  การก ากบัดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง  

จากการศึกษาพบว่าหน้าที่ในการดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของ
พระสงฆเ์ป็นผูดู้แล รองลงมาคือเจา้อาวาสส่วน ผูมี้หนา้ที่ในการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอาราม
หลวง คือไวยาวจักร รองลงมาคือพระสงฆ ์ในการจดัการทรัพยสิ์นของของพระอารามหลวง มีการแยก
ประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ส่วนการจดัสรรที่ดินของพระอารามหลวงจะให้การเช่าที่ดินเพื่อจดังาน   
ต่าง ๆ และใหช้าวบา้นเช่าที่ดินเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยั  
 
5.2  การอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
      พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)  
 แสดงการเปรียบเทียบการจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานครกบัการจดัท าบญัชีที่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบบัแกไ้ข
เพิม่เติม พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511)  
 
 
 
 
 



54 
 

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงกบัมาตรฐาน ประเด็นการไดม้าซ่ึง
รายได ้

การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวง 
ในเขตพืน้ที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 

 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
1. การได้มาซ่ึงรายได้ 
จาก ข้อ มู ล ขอ งพระอ าร ามหล วงที่

ท  าการศึกษาพบว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากการตู้
รับบริจาคตามวตัถุประสงคร์องลงมาคือการให้เช่า
พื้นที่  พระอารามหลวงส่วนใหญ่มีการจัดเก็บ
เอกสารการรับเงินอยา่งเป็นระเบียบโดยมีเอกสาร
หลักฐานในการจดัเก็บและรับเงิน โดยจะปฎิบติั
ตามวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุไว ้ส่วนวิธีปฏิบติัใน
การเปิดตูรั้บบริจาคจะมีการเปิดตูรั้บบริจาคตาม
ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจะขึ้ นอยู่กับ
ค  าสัง่ของเจา้อาวาส 
พระอารามหลวงส่วนใหญ่จะมีการส ารองเงินสด
ไวใ้นวนั 3,000 ขึ้นไป-5,000 และเป็นส่วนน้อยที่มี
เงิน 10,000 บาทขึ้นไปเก็บไวซ่ึ้งจะมีเจา้อาวาสเป็น
ผูถื้อเงินแต่เพียงผูเ้ดียวรองลงมาคือไวยาวจักร 
ส่วนการเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสด
ส ารองส่วนใหญ่จะฝากไวก้ับธนาคาร โดยเปิด
บญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ในช่ือของพระอารามหลวง 

 
        เงินผลประโยชน์ของวดัให้วดัเก็บได้ไม่เกิน 
3,000 บาท ส่วนที่เหลือฝากธนาคาร ในการเปิด
บญัชีเงินฝาก หรือท าใบส่งฝากแต่ละคราว ให้ระบุ
ช่ือบญัชีว่า “เงินฝากของวดั...” ห้ามฝากในนาม
บุคคล หรือระบุช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
         การรับเงินผลประโยชน์และเงินการกุศลวดั 
จะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง ทุกราย การ เม่ือ
ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว วดัจะออกใบอนุโมทนา
อีกต่า งหากหรือไม่ก็แล้วแต่จะ เ ห็นสมควร 
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  
 

  จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดว้่าพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  
มีการมีการจดัเก็บรายได้และมีระเบียบวิธีการในการจดัเก็บและการดูแลเป็นไปตามกฏหมายของ     
คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) โดยเงินผลประโยชน์ของวดัให้วดัเก็บได้
ไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนที่เหลือฝากธนาคาร ในการเปิดบญัชีเงินฝาก หรือท าใบส่งฝากแต่ละคราว ให้
ระบุช่ือบญัชีว่า “เงินฝากของวดั...”  ห้ามฝากในนามบุคคล หรือระบุช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง และไดมี้
การออกใบอนุโมทนาตามที่มีคนร้องขอ    
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  มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ งานวิจัยของขวญัสุรางค์ ข  าแจง (2543) 
ท าการศึกษาการจดัท าบญัชีของวดัในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงลกัษณะการจดัท าบญัชี 
การควบคุมภายใน    การตรวจสอบและการจดัท ารายงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าบญัชีของวดั 
ซ่ึงท าการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวดัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 33 วดั พบวา่เจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัท  าบญัชีและตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของ
การบนัทึกรายการทางการบญัชี นอกจากน้ี วดัไดมี้การจดัส่วนงานทางการบญัชีการเงินเป็นหน่วยงาน
ยอ่ย ๆ เพือ่ดูแลทรัพยสิ์นและจดัท าบญัชีโดยมีพระสงฆ์ผูไ้ดรั้บมอบหมายหน้าที่เฉพาะ และการศึกษา
พบว่ามีปัญหา คือ วดัไม่มีการใช้ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการอนุโมทนาบตัรทุกคร้ังเม่ือมีการรับ
บริจาค ท าใหข้าดเอกสารในการติดตามยอดเงินจากการรับบริจาค มีการจดัท ารายงานเป็นรายปีท าให้ไม่
สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางการบญัชีที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งปี 
ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงกับมาตรฐาน ประเด็นการบริหาร
จดัการค่าใชจ่้าย 

การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวง 
ในเขตพืน้ที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 

 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
              2.  การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 

จากการศึกษาพบว่าลักษณะการจ่ายเงิน
ของพระอารามหลวงจะจ่ายเป็นเงินสดร้อยละ มี
การจดัเก็บเอกสารในการจ่ายเงินอยา่งเป็นระเบียบ 
ซ่ึงจะมีการจ่ายเงินส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินตาม
ค าสัง่ของเจา้อาวาส โดยตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งจึง
จะมาการจ่ายเงิน 
 แนวทางในการเบิกถอนเงินส่วนใหญ่ไวยาวจักร
เป็นผูจ้ดัท  า และถอนทุคร้ังเม่ือมีการตอ้งการใชเ้งิน 
ผูมี้อ  านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคารคือ
เจา้อาวาสเป็นหลกัร่วมกบัคณะกรรมการ 

 
       ในกรณีไวก้ับธนาคารให้ระบุช่ือผูมี้อ  านาจ
ถอนอยา่งยอ้ย 3 คน คือ เจา้อาวาส ไวยาวจักรหรือ
ผู ้จัดประโยชน์ที่ เจ้าอาวาสแต่งตั้ ง และผู ้ที่ เจ้า
อาวาสเห็นสมควรในการสั่งจ่าย ให้ลงนามในเช็ค
สั่งจ่ายพร้อมกัน โดยมีเจา้อาวาสลงนามด้วยทุก
คร้ัง จึงจะถอนได ้

จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดว้า่พระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมี
การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายเป็นไปตามกฎหมายของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 
(พ.ศ. 2511) โดยในกรณีไวก้ับธนาคารให้ระบุช่ือผู ้มีอ  านาจถอนอย่างยอ้ย 3 คน คือ เจ้าอาวาส 
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ไวยาวจักรหรือผูจ้ดัประโยชน์ที่เจา้อาวาสแต่งตั้ง และผูท้ี่เจา้อาวาสเห็นสมควรในการสั่งจ่าย ให้ลงนาม
ในเช็คสัง่จ่ายพร้อมกนั โดยมีเจา้อาวาสลงนามดว้ยทุกคร้ัง จึงจะถอนได ้
ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวงกบัมาตรฐาน ประเด็นการก ากบัดูแล
ทรัพยสิ์น 

การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวง 
ในเขตพืน้ที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 

 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) 
              3. การก ากับดูแลทรัพย์สิน 
              หน้าที่ ในการดูแลทรัพย์สินของพระ
อารามหลวงส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เป็น
ผูดู้แล รองลงมาคือเจา้อาวาสส่วนผูมี้หน้าที่ในการ
จดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง คือ
ไวยาวจักร รองลงมาคือพระสงฆ์ ในการจัดการ
ทรัพย์สินของของพระอารามหลวง มีการแยก
ประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ส่วนการจดัสรรที่ดิน
ของพระอารามหลวงจะให้การเช่าที่ดินเพื่อจดังาน
ต่าง ๆ และใหช้าวบา้นเช่าที่ดินเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยั 

 
          กิจการและสินทรัพยข์องนิติบุคคลซ่ึงผูมี้
หน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้า
อาวาส จะต้องด า เนินการให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายขอ งคณะสงฆ์  พ . ศ .  2 5 05  แล ะ
กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ขอ้ 6 “ให้เจา้
อาวาสจดัใหไ้วยาวจักรหรือผูจ้ดัประโยชน์ของวดั
ซ่ึงเจา้อาวาสแต่งตั้ง ท  าบญัชีจ่ายเงินของวดั และ
เม่ือ ส้ินปีปฏิทิน  ให้ท  าบัญชี เ งินรับจ่ายและ
คงเหลือ ทั้งน้ี ให้เจา้อาวาสตรวจตราดูแลให้เป้น
ไปโดยเรียบร้อยและถูกตอ้ง” และขอ้ 8 “ใหส้ านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดแบบทะเบียน
บัญ ชี  แบบสัญญา  แบบพิมพ์อ่ืนๆ  และให้
ค  าแนะน าการปฏิบติัแก่วดัเก่ียวกบัการดูแลรักษา 
และการจดัการศาสนสมบติัของวดั ทั้งน้ี เพื่อให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี” ในกฎกระทรวงขอ้น้ี 
ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดก้  าหนดแบบ
พมิพต่์าง ๆ ขึ้น เพือ่ใหว้ดัน าไปใช ้ไดแ้ก่ ทะเบียน
ทรัพยสิ์นของวดั ทะเบียนทรัพยสิ์นจดัประโยชน์ 
ทะเบียนผูเ้ช่าหรือผูอ้าศยั  แบบสัญญาต่างๆ บญัชี
รับจ่ายเงิน บัญชีงบปี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ
เขียนแผนผงัวดั 



57 
 

  
  จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดว้า่พระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมี
การก ากับดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงไม่เป็นไปตามกฎหมายของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ทั้งน้ีเน่ืองจากทรัพยสิ์นของวดัมีจ  านวนมากมายการดูแลอาจไม่ทัว่ถึง 
ส่วนผูท้ี่มีหนา้ที่ที่เก่ียวอ้งในการรดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงและ ขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัท าบญัชี และขาดการก ากบัดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงที่ดี  

         มีงานวิจยัที่สอดคลอ้งกับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ งานวิจยัของกนก แสนประเสริฐ และ
คณะผูว้จิยั (2545)  ที่ไดท้  าการศึกษาการจดัการดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบติัของวดั ที่กล่าวว่าวดัส่วน
ใหญ่ไม่ไดจ้ดัท าทะเบียนคลงัพสัดุ การตรวจสอบรายงานผลต่อคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ ส่วนใหญ่เจา้
อาวาสมักจะบริหารจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ได้มีการกระจายอ านาจหรือแบ่งแยกหน้าที่ให้พระสงฆ์
หรือกรรมการวดัอยา่งชดัเจน รวมทั้งขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการดูแลทรัพยสิ์นและ 
ศาสนสมบติัของวดั ส่วนกรรมการวดัที่เขา้มาช่วยเหลือกิจการดูแลทรัพยสิ์นของวดัและ  ศาสนสมบติั
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความช านาญในดา้นการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย วดัที่อยู่ในเขตชนบทมกัจะ
ได้รับอิทธิพลจากกรรมการวดัในพื้นที่ วดัที่มีทรัพยสิ์นรายไดจ้  านวนมาก  มักมีผูมี้อิทธิพลเขา้ไป
แสวงหาผลประโยชน์ การจดัสรรผลประโยชน์ของวดับางส่วนยงัไม่เหมาะสม และไม่ไดป้ฏิบติัตาม
กฎระเบียบของคณะสงฆแ์ละมหาเถรสมาคม การบริหารจดัการ ดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบตัิของวดั 
เจา้คณะปกครองไม่ไดเ้ขม้งวด และขาดการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองพุทธศาสนิกชนไม่สามารถเขา้ไปรู้
เห็นหรือรับทราบผลการด าเนินการบริหารจดัการดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบตัิของวดั 

 
5.3  ปัญหาที่พบจากการศึกษา 
 จากการศึกษา เ ร่ืองการจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจดัท าของพระอารามหลวงในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และเพือ่ศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นมาตรฐานในการจดัท าบญัชี
ของพระอารามหลวงในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาท าใหท้ราบวา่ 
  5.3.1  พระอารามหลวงไม่มีการแบ่งหนา้ที่ในการดูแลทรัพยสิ์นกบัผูดู้แลบญัชี ซ่ึงการที่มามี
การแบ่งแยกน้ี อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตเกิดขึ้นได ้เพราะอาจมีการเปล่ียนแปลงตวัเลขโดยที่ไม่มีผูใ้ด
ทราบ 
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 5.3.2  ในบางพระอารามหลวง ไม่มีการใชเ้อกสาร ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบอนุโมทนา
บตัร รวมไปถึงการรับจากรายรับอ่ืน ๆ ท าให้ขาดเอกสารส าคญัหลกั ๆ ในการที่จะติดตามยอดของ
รายรับจากการบริจาค 
 5.3.3  การจดัการเร่ืองสินทรัพย ์ไม่มีการให้เลขรหัส อาจท าให้ทรัพยสิ์นเสียหายได ้เน่ืองจาก
ทรัพยสิ์นของวดัมมีจ านวนมาก ไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด 
 5.3.4  การจดัท ารายงาน ไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่าย รายการทรัพยสิ์น ส่วนใหญ่จดัท าขึ้นเป็น
รายปี ท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของเงินภายในพระอารามหลวง รวมไปถึงการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ หรืออาจเกิดส่ิงผดิปกติขึ้นในระหวา่งปี 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         5.4.1.1  พระอารามหลวงทุกพระอารามหลวงควรมีการแบ่งหน้าที่ มีการจดัเป็นแผนก 

โดยมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงรับผดิชอบโดยตรงในการดูแลทรัพยสิ์น และแยกหนา้ที่ของผูดู้แล
บญัชีออกจากการดูแลทรัพยสิ์น เพือ่ป้องกนัการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได ้ 
          5.4.1.2  การใชเ้อกสาร ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบอนุโมทนาบตัร เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ พระอารามหลวงควรมีการจดัท าทุกคร้ังที่ไดรั้บเงินบริจาค ทรัพยสิ์นบริจาค รวมไปถึงการรับจาก
รายรับอ่ืนๆ เพราะเป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงินได ้ 
          5.4.1.3  การใหเ้ลขรหัสของทรัพยสิ์นในแต่ละพระอารามหลวง ควรจดัให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุม เพราะถ้าเกิดการสูญหายเกิดขึ้น จะท าให้สามารถรับรู้ได้ใน
ระยะเวลาอนัสั้น 
          5.4.1.4  การจดัท ารายงาน พระอารามหลวงควรบนัทึกเป็นรายเดือน เพื่อทราบความ
เคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพราะถา้พบส่ิงผดิปกติ สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที และท า
ใหท้ราบวา่ในเดือนถดัไป จะสามารถวางแผนการใชเ้งินไดอ้ยา่งไร 

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
           5.4.2.1  พระอารามหลวงควรจดัใหมี้การวางระบบบญัชี ตั้งแต่การก าหนดเลขที่บญัชี เพื่อ
ความเขา้ใจง่าย สะดวกและรวดเร็วในการบนัทึกบญัชี  

        5.4.2.2  ผูจ้ดัท  าบญัชีและผูรั้บรองรายการรับ-รายการจ่าย ควรเป็นคนละคนกนั เพื่อความ
โปร่งใสในการตรวจสอบและช่วยลดปัญหาการทุจริต  
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        5.4.2.3  พระอารามหลวงควรมีการจดัท าทะเบียนคุมสินทรัพยข์องพระอารามหลวง 
เพือ่ใหท้ราบถึงปริมาณของสินทรัพยแ์ละป้องกนัการสูญหาย  

        5.4.2.4  พระอารามหลวงควรจัดท าบญัชีแยกประเภท เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 
รายไดค้วรแยกเป็น เงินผลประโยชน์และเงินการกุศล  

        5.4.2.5  พระอารามหลวงควรมีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินของวดัและงบก าไรขาดทุน โดยแสดงถึงผลการด าเนินงานของพระอารามหลวง 

        5.4.2.6  ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมในการจดัท าบญัชีแก่พระภิกษุสงฆห์รือคณะกรรมการวดั 
เพือ่ใหมี้ความรู้เบื้องตน้ในการจดัท าบญัชีและรับรู้หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505. กฎหมาย

สงฆใ์นพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์ปรับปรุง พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพสู์ตร
ไพศาล, 2547. 

กนก แสนประเสริฐ และคณะ. การจดัการดูแลทรัพยสิ์นและศาสนสมบตัิของวดั. รายงานวิจยั 
สมัมนาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการส าหรับนกับริหาร หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบฑัิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑตพฒันบริหารศาสตร์, 2545 

กรมการศาสนา,  มูลนิธิปูนซีเมนตไ์ทย, ส านกังานาภาสถาบนัราชภฎั.  หลกัการบริหารและการ
จดัการวดัในยคุโลกาภิวตัน์.  ม.ส.พ., ม.ป.ป.  

กองแผนงาน, กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือพระสงัฆาธิการวา่ดว้ยพระราชบญัญติักฎ 
ระเบียบ และค าสัง่ของคณะสงฆ.์  กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2542. 

กลัยา วานิชยปั์ญญา.  การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย SPSS for Windows.  พมิพค์ร้ังที่ 6, กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

ขวญัสุราง ข  าแจง. การจดัท าบญัชีของวดัในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธป์ริญญา 
        มหาบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543. 

จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ.  สงัคมวทิยาตามแนวพทุธศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2545. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. แนวทางการจดัระบบการควบคุมภายใน. กรุงเทพมหานคร :  
        บุญศิริการพมิพ,์ 2540. 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร.  คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร.  นนทบุรี : ศูนยส่์งเสริมจริยธรรม  
สถาบนัขา้ราชการพลเรือน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, พมิพค์ร้ังที่ 1, 
2547. 

ปราชญา กลา้ผจญั และ สมศกัด์ิ คงเที่ยง.  หลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  
             ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, พมิพค์ร้ังที่ 2, 2545. 
พระเมธีธรรมาภรณ์.  ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย.  โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,   

ม.ส.พ., ม.ป.ป. 
มหาเสริมชยั ชยมงฺคโล.  การบริหารวดั.  กรุงเทพมหานคร  : บริษทั เอช ที พ ีเพรส จ ากดั, 
 พมิพค์ร้ังที่ 5,2540. 



61 

 

 

มานพ พลไพรินทร์.  คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ.์  กรุงเทพมมหานคร : หจก.ชุติมาการพมิพ,์ 
2531. 

วนัดี ยงชูยศ.  การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวดักบัมสัยดิ ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่.  วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศาสนาเปรียบเทียบ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, 2529. 

ศิริอร ขนัธหตัถ.์  องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพมหานคร : อกัษราพพิฒัน์ จ  ากดั, 2533. 
สภาวชิาชีพบญัชี.  แม่บทการบญัชีและการน าเสนองบการเงิน.  [Online]. 2555. แหล่งทีค่น้พบ :  
             http://www.fap.or.th/st_accounting.php [15 มิถุนายน 2555]. 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2553.  การบญัชีขั้นตน้ และหลกัเบื้องตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  
             นนทบุรี : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม 
เร่ือง “การจดัท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพืน้ทีป่ริมณฑลของกรุงเทพมหานคร” 

 
วัตถุประสงค์  
 แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึน้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการท าวิจัยของคณะผู้วิจัย 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ ความร่วมมือของทกุท่านโดยการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความจริง จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยใน
อนาคต 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็น
จริงของท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพระอารามหลวง 
1. เพศ     ชาย     หญิง 
2. อาย ุ     18 ปีขึ้นไป-25 ปี    18 ปีขึ้นไป-35 ปี   

    35 ปีขึ้นไป-45 ปี   45 ปีขึ้นไป-55 ปี   
    55 ปีขึ้นไป 

3. ระดบัการศึกษา  ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา-อนุปริญญา  
   ปริญญาตรี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4. อาชีพ     ขา้ราชการ    พนกังานบริษทั  ธุรกิจส่วนตวั 
   พนกังานรัฐวสิาหกิจ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................) 

5. ประสบการณ์ในการจดัท าบญัชี            
   มีประสบการณ์   ไม่มีระสบการณ์ 

6. เขตพื้นที่จงัหวดัที่พระอารามหลวงของผูต้อบแบบสอบถามตั้งอยู ่
   นนทบุรี    สมุทรปราการ   

    สมุทรสาคร   นครปฐม    ปทุมธานี 
 
 
 
 



7. ประเภทของพระอารามหลวง  
   พระอารามหลวงชั้นเอก  พระอารามหลวงชั้นโท  

    พระอารามหลวงชั้นตรี 
 
ส่วนที่ 2 การจัดท าบัญชีและรายงานทางบัญชี 
1. หลกัเกณฑใ์นการจดัท าบญัชีของพระอารามหลวง 

  ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (2511)   ตามกฎระเบียบของวดั
   ตามหลกัเกณฑท์างการบญัชีทัว่ไป   

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................) 
2. ผูท้ี่จดัท  าบญัชีและออกรายงานของพระอารามหลวง 
    ไวยาวจักร      เจา้อาวาส  
    พระสงฆ ์      อ่ืนๆ 
 
3.ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีภายในพระอารามหลวง 

  ไวยาวจักร      เจา้อาวาส  
   พระสงฆ ์       หน่วยงานจากภายนอก 

4. มีการตรวจสอบบญัชีของพระอารามหลวงจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 
      มี       ไม่มี 
 

ส่วนที่ 3 การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง 
1. แหล่งที่มาของรายได ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
       ตูรั้บบริจาคตามวตัถุประสงค ์   เงินอุดหนุนจากภาครัฐ

    การใหเ้ช่าพื้นทีพ่ระอารามหลวง   เงินท าบุญ  
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 

2. การออกเอกสารการรับเงิน  
     มีเอกสารและการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  

   มีเอกสารแต่ไม่มีการจดัเก็บ 
            ไม่มีเอกสารการรับเงิน                         
3. การออกอนุโมทนาบตัร 

   ออกทุกคร้ังเม่ือมีการรับเงินบริจาค   
   ขึ้นอยูก่บัร้องขอของผูบ้ริจาค 



4. เม่ือไดรั้บเงินจากตูบ้ริจาคที่มีวตัถุประสงค ์
     ปฏิบตัิตามวตัถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุเอาไว ้  

   ไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุเอาไว ้
5. วธีิปฏิบตัิเม่ือมีการเปิดตูรั้บบริจาค 
     มีการเปิดตูบ้ริจาคตามก าหนดระยะเวลา  

   ขึ้นอยูก่บัค  าสัง่ของเจา้อาวาส 
     ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการเปิดตูรั้บบริจาค 
6. จ  านวนเงินสดส ารองที่เก็บไวใ้นพระอารามหลวง 

   ต ่ากวา่ 3,000 บาท       3,000 ขึ้นไป-5,000 บาท   
    5,000 ขึ้นไป-10,000 บาท        10,000 บาทขึ้นไป    

7. ผูจ้ดัเก็บเงินสดส ารองในพระอารามหลวง 
     ไวยาวจักร   เจา้อาวาส      พระสงฆ ์  
8. การเก็บรักษาเงินสดส่วนที่เหลือจากเงินสดส ารอง  
     ฝากธนาคาร  ฝากส านกัพระพทุธศาสนาฯ  
         เก็บรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ  
9. กรณีเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร เปิดในนามของใคร 
     ช่ือของพระอามหลวง    ช่ือเจา้อาวาสเพยีงผูเ้ดียว 
       ช่ือพระสงฆ ์         ช่ือไวยาวจักร 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง 
1. การจ่ายเงินของวดั 
     จ่ายเป็นเงินสด     จ่ายเป็นเช็ค  
     ทั้งเงินสดและเช็ค     
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
2. เอกสารในการจ่ายเงิน 
     มีเอกสารและการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  

 มีเอกสารแต่ไม่มีการจดัเก็บ      
 ไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน          
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 



3.วธีิปฏิบติัในการจ่ายเงิน 
     ขึ้นอยูค่ณะกรรมการของวดั     ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงิน 
     มีการจ่ายเงินตามค าสัง่ของเจา้อาวาส    

   ตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งจึงจะมีการจ่ายเงิน 
4. แนวทางในการเบิกถอนเงิน 
     ถอนทุกคร้ังเม่ือตอ้งการใชเ้งิน    

   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
   ไวยาวจักรเป็นผูท้  าการ    
   ตามกฎระเบียบในการเบิกถอนเงินของวดั 

5. ใครมีอ านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีธนาคาร 
     เจา้อาวาสเพียงผูเ้ดียว   ไวยาวจักรของพระอารามหลวง 
     เจา้อาวาสเป็นหลกัร่วมกบัคณะกรรมการ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

ส่วนที่ 5 การก ากับดูแลทรัพย์สินของพระอารามหลวง 
1. หนา้ที่ในการดูแลทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง 
     ไวยาวจักร    เจา้อาวาส   พระสงฆ ์
     หน่วยงานจากภายนอก  กรรมการของพระอารามหลวง 
2. ผูมี้หนา้ที่ในการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นของพระอารามหลวง 

   ไวยาวจักร    เจา้อาวาส   พระสงฆ ์
    หน่วยงานจากภายนอก  กรรมการของพระอารามหลวง 

3. การจดัการทรัพยสิ์นของของพระอารามหลวง 
   ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการดูแลทรัพยสิ์น   
   มีการแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ 

4.การจดัสรรที่ดินของพระอารามหลวง 
   ให้ชาวบา้นเช่าที่ดินเพือ่สร้างที่อยูอ่าศยั  
   การเช่าที่ดินเพือ่จดังานต่างๆ 

     ให้เช่าอาคารของพระอารามหลวง  
       ให้ชาวบา้นเช่าที่ดินเพือ่คา้ขาย 
 
 



ส่วนที่ 6 การควบคุมภายในของพระอารามหลวง 
1. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัหนา้ที่ของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

การควบคุมภายใน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. ก าหนดแบบพมิพต่์างๆ ใหพ้ระอารามหลวงในการจดัประโยชน์   
2. ออกระเบียบใหพ้ระอารามหลวงถือปฏิบตัิ   
3. เก็บรักษาหนงัสือส าคญัของที่ดินพระอารามหลวง   
4. รับฝากหนงัสือสญัญา และหรือหนงัสือส าคญัใหพ้ระอารามหลวง   
5. รับฝากเงินของพระอารามหลวง   
6. พจิารณาการกนัที่ดินพระอารามหลวงเป็นที่จดัประโยชน์   
7. พจิารณานิติบุคคลที่พระอารามหลวงจะฝากเงิน   
8. ใหค้วามเห็นชอบในการใหเ้ช่าที่ดินของพระอารามหลวงมากกวา่ 3 
ปี 

  

9. ช่วยเหลือเงินพระอารามหลวงในการด าเนินคดีเก่ียวกบัศาสน
สมบตัิ 

  

10. ส่งเจา้หนา้ที่ใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎกระทรวง   
 

2. การควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน ใช่ ไม่ใช่ 

การได้มาซ่ึงรายได้ของพระอารามหลวง 
1. เม่ือออกใบเสร็จรับเงินแลว้ ลงบญัชีรายรับและอา้งเลขที่ใบเสร็จไว  ้

  

2. พมิพห์มายเลขใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัเรียงล าดบัล่วงหนา้   
3. น าเงินสดและเช็คที่ไดรั้บไปฝากธนาคารทนัที    
4. มีการรายงานยอดเงินคงเหลือประจ าวนั   
5. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ถือไวใ้นมือกบัยอดในบญัชีทุกวนั   
6. ตรวจสอบเอกสารทุกฉบบัวา่มีการบนัทึกบญัชี   
7. มีการควบคุมเอกสารที่เก่ียวกบัการรับเงิน   
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของพระอารามหลวง 
8. มีการตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง 

  

9. จ่ายเงินทุกคร้ังเป็นเช็คยกเวน้ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนไม่มาก   



การควบคุมภายใน ใช่ ไม่ใช่ 
10. พมิพเ์ลขที่เอกสารการจ่ายเงินทุกฉบบัไวล่้วงหนา้   
11. ระบุวงเงินและผูมี้อ  านาจลงนามในการจ่ายเงินดว้ยเช็ค   
การก ากับดูแลทรัพย์สินขอพระอารามหลวง 
12. ลงทะเบียนทรัพยสิ์นที่ไดม้าในทะเบียนสินทรัพยท์ุกคร้ัง 

  

13. เม่ือตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นไดจ้  าหน่ายออกจากทะเบียนดว้ย  
      พร้อมระบุสาเหตุ 

  

14. ส่ิงใดเป็นสงัหาริมทรัพยใ์หน้ าลงทะเบียนสงัหาริมทรัพย ์ส่ิงใด
เป็นอสงัหาริมทรัพยใ์หน้ าลงทะเบียนอสงัหาริมทรัพย ์

  

15. ก าหนดระเบียบในการน าทรัพยสิ์นของพระอารามหลวงไปใช ้   
16. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสิ์นตอ้งปลอดภยั   
17. เปรียบเทียบยอดการตรวจนบัทรัพยสิ์นกบัทะเบียนทรัพยสิ์นทุก
คร้ัง 

  

 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพือ่เป็นประโยชน์ในการจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพืน้ที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505  
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2511) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตวัอยา่งการท าบญัชีรายรัย-รายจ่ายของวดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

และอนุญาตให้เผยแพร่ได ้
 
  
 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



ประวตัิย่อของผู้ศึกษาค้นคว้าวจิยั 

 
ช่ือ   นายพรีณัฎฐ ์ยาทิพย ์
วนัเกิด    วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2527 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
ที่อยูปั่จจุบนั  18 ซอยเพขรเกษม 20 แยก 9-4 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร 10160 
ต าแหน่งหนา้ที่   อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั  คณะบญัชี วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประสบการณ์ดา้นการวจิยั 
 - ปัจจยัการเปิดรับความเส่ียงจากการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทย  
                ระหวา่งปีพทุธศกัราช 2541-2550 
    - Web Application เพือ่การประเมินผลการสอน  
                กรณีศึกษา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วทิยาเขตพณิชยการพระนคร 
 
 
. 
 
 
 
 



ประวตัิย่อของผู้ศึกษาค้นคว้าวจิยั 

 
ช่ือ   นางสาวกรรณิการ์ จะกอ 
วนัเกิด    วนัที่ 11 เมษายน 2526 
สถานที่เกิด   นครศรีธรรมราช 
ที่อยูปั่จจุบนั  13/66 ซอยเลิศเหนือ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
ต าแหน่งหนา้ที่   อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั  คณะบญัชี วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร)  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ดา้นการวจิยั 
 - ปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
                กรณีศึกษา : ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร 
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