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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท า
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด และเสนอคู่มือแนวทางในการจัดการระบบ
บัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลตัวแทนวัดน าร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากมติ 
มหาเถรสมาคมที่ 592/2560 และ 90/2561 จ านวน 16 วัด แล้วท าการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 10 คน เพื่อยืนยันผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินที่ดี  
มีประสิทธิภาพส าหรับวัด มีดังต่อไปนี้ 1) การอบรมให้ความรู้กับผู้จัดท าบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับวัด เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 3) จัดประชุมประจ าเดือนและ
ประจ าปี เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผล 4) การใช้รูปแบบเอกสารทางบัญชีที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5) ตรวจสอบและรับรองการจัดท าบัญชีทุกครั้งก่อนท ารายงาน 6) ยึดหลักการ
ท าบัญชีด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง 7) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างครบถ้วน 
และทวนสอบได้ 8) สร้างแผนผังการไหลของเอกสารทางบัญชี 9) แบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าบัญชี
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 10) ควรมีการแบ่งกลุ่มวัดตามบริบทและศักยภาพด้านการจัดท าบัญชี          
11) จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูปอย่างง่ายให้วัดใช้ 12) เพิ่มจ านวนวัดน าร่องในการใช้ระบบ
บัญชีมาตรฐานให้มากขึ้น 13) ต้องมีผู้จัดท าเอกสาร ผู้ตรวจสอบและผู้ท าการอนุมัติในกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินวัดทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส 14) ควรมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับ
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การจัดท าบัญชีวัด 15) ก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดท าบัญชีที่ชัดเจน และ 16) ใช้วัดที่ประสบ
ความส าเร็จท าหนา้ที่พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษากับวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่เคยท าบัญชีมาก่อน  
 
ค าส าคญั 
 การจัดการระบบบัญช ี การจัดท ารายงานทางการเงิน  วัด  ความยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the guidelines for managing the accounting system 
and the preparation of financial reports in accordance with accounting standards for 
temples. A qualitative research model was conducted using in-depth interview to 
collect data form 16 example temples representative that have been selected from 
the Sangha Supreme Council of Thailand Resolution 592/2560 and 90/2561 in Bangkok 
and Nakhon Pathom Province and 10 experts focus group discussions to confirm the 
research results and exchange ideas that more helpful for this research.  
 The result indicated that the guidelines for managing accounting systems and 
well preparing financial reports for temple are 1) Additional training knowledge to 
accountants or involves. 2) Clearly define the accounting procedures that easy to 
understand and not complicated. 3) Monthly and annual meetings to discuss and 
exchange experiences to solve problems, follow up and evaluation. 4) Use the same 
standard format of documents related to accounting. 5) Check and certify the 
accounting preparation thoroughly before making a report. 6) Adhere to accounting 
principles with transparency and accuracy according to objectives. 7) Keeping 
documents related to accounting preparation correctly and completely and can be 
verified at any time. 8) Clearly create the flow of accounting documents. 9) Clearly of 
duties of accounting for those involved. 10) There should be segmentation according 
to the context and potential of accounting. 11) Create a suitable accounting system 
program for temple. 12) Increase the number of example temples. 13) There must be 
a document maker, inspector and author in the process of disbursement every time 
to counterbalance and transparency. 14) There should be a learning center to provide 
information and advice about accounting report preparation. 15) Clearly define the 
same period of financial report preparation for every temple and 16) Use a successful 
temple to act as a mentor to consult for the new temple. 
 
Keywords 
 Accounting System Management, Financial Report Preparation, Temple, 
Sustainably  
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ความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งสถาบันที่ส าคัญของประเทศไทย มีความผูกพันกับประชาชน      
ในประเทศชาติอย่างแนบแน่น นอกจากนี้ยังเป็นตัวประสานส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้เป็นเอกภาพ 
ระบบความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยจนถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
หลักประจ าชาติไทย (Religious Affairs Department, 2016) สถาบันพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ 
กับประชาชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัดก็เป็นสถาบันที่มีความผูกพันใกล้ชิด  
กับประชาชนด้วยเช่นกัน โดยกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรไทย ดังนั้น วัดจึงเป็นสถาบัน
ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อประเทศชาติและประชาชนสูงสุดสถาบันหนึ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่าวัดเป็นแหล่งรวมใจในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมร่วมกันของสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน (Junsom, 2012) อย่างไรก็ตาม วัดในพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผล
ก าไร  มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระบบจ านวนมาก โดยมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของรายได้และ
รายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000 - 120,000 ล้านบาทต่อปี (Phamahathawee, 2016) 
ซึ่งรายรับส่วนมากจะมาจากเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์หรือ 
ศาสนสถานอื่น ๆ ดังนั้นเงินบริจาคจึงเป็นรายรับส าคัญของวัดที่มีรายรับหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาและ
มีจ านวนมากมายที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของศาสนา (Junsonthima, 2014) 
เนื่องจากศาสนสมบัติของวัดมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมากมาย เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของวัดให้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดท าบัญชีรับจ่ายของวัดให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนด ซึ่งการจัดท าบัญชีถือว่าส าคัญส าหรับวัด เพื่อจะท าให้รู้ ว่าแต่ละปีวัดมีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง รายรับ รายจ่ายเป็นอย่างไร แต่ในขณะที่วัดมีเงินฝากจ านวนมากขึ้นทุกขณะ การจัดเก็บ
ข้อมูลทางการเงินของวัดกลับมีความหละหลวม เนื่องจากหน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลทางการเงิน ยังไม่สามารถที่จะด าเนินการให้วัดน าส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชี
ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด (Supphawatthanakul, 2014)  
 ในปัจจุบันวัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงินของวัดไว้อย่างเป็นระบบ 
ไม่มีการจัดท ารายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป ขาดการรวบรวมข้ อมูล
ทางด้านบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งที่ผ่านมา  
พบปัญหาว่าไวยาวัจกรและเจ้าอาวาสไม่มีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีวัดที่เป็นมาตรฐาน ท าให้ระบบ
บัญชีส าหรับวัดยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ขาดข้อมูลรายรับรายจ่ายหรือบัญชีของวัดที่เ ก็บไว้เป็น
ภาพรวม และไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลไปให้กับส านักงานพระพุทธศาสนาจัดเก็บอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
(National Office of Buddhism, 2017) ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การจัดท าบัญชีของวัดเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและ
การจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับวัดตามมาตรฐานทางบัญชีที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก าหนดไว้ ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะน าไปสู่การจัดท าแนวทางในการจัดการระบบบัญชีส าหรับ
วัดทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
บัญชีส าหรับวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดความความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกคน 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. แนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับวัดตาม
มาตรฐานทางบัญชี ควรมีวิธีการจัดท าอย่างไร 
 2. มาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับวัด ต้องมีแนวทางในการจัดการอย่างไร เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถน ามาใช้งานได้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด 

2. เพื่อน าเสนอคู่มือแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ตัวแทนวัดน าร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากมติมหาเถรสมาคมที่ 592/2560 และ 90/2561 ในเขต



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

155 

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม จ านวน 16 วัด แล้วจึงน าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปเป็น
ประเด็นส าคัญ เพื่อใช้ส าหรับการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าบัญชีวัดจ านวน 10 คน  
เพื่อยืนยันผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม แล้วจึงสรุปผลจัดท าร่าง
คู่มือแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับวัดสู่ความยั่งยืน น าไป
ทดสอบกับวัดในพื้นที่  3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พร้อมกับจัดท า
ข้อเสนอแนะและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท า
รายงานทางการเงินส าหรับวัดสู่ความยั่งยืน สามารถท าได้ดังนี้ 
  1. การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมผู้จัดท าบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
  2. ก าหนดขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับวัดอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
  3. จัดประชุมประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วม
แก้ปัญหาและติดตามประเมินผล 
  4. การใช้รูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  5. ตรวจสอบและรับรองการจัดท าบัญชีให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนท ารายงาน 
  6. ยึดหลักการท าบัญชีด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามวัตถุประสงค ์
  7. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดเวลา 
  8. สร้างแผนผังการไหลของเอกสารทางบัญชีอย่างชัดเจน 
  9. แบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าบัญชีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
  10. ควรมีการแบ่งกลุ่มวัดตามบริบทและศักยภาพด้านการจัดท าบัญชี 
  11. จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูปอย่างง่ายให้วัดใช ้
  12. เพิ่มจ านวนวัดน าร่องในการใช้ระบบบัญชีมาตรฐานให้มากขึ้น 
  13. จะต้องมีผู้จัดท าเอกสาร ผู้ตรวจสอบ และผู้ท าการอนุมัติ ในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
วัดทุกครั้ง 
  14. ควรมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีส าหรับวัด 
  15. ก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดท าบัญชีอย่างชัดเจน เหมือนกันทุกวัด 
  16. ใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยวัดที่ประสบความส าเร็จในการท าบัญชีสอนกับวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่เคย
ท าบัญชีมาก่อน 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับ
วัดสู่ความยั่งยืน ได้ดังนี ้
 1. การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมผู้จัดท าบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้มีศักยภาพ
และความสามารถเพียงพอที่จะจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของวัดได้อย่างถูกต้องตาม
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มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดคล้องกับ Junsonthima (2014) 
ที่กล่าวว่า ปัจจุบันนี้แต่ละองค์กรเล็งเห็นความส าคัญของมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด องค์กร
จะประสบความส าเร็จได้เพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลในการด าเนินการ การบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญในองค์กร ทั้งองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนล้วนอาศัยแนวคิดสมัยใหม่ เพื่อการบริหารงาน
บุคคลเพราะเป็นเรื่องการแสวงหาบุคคลรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรที่เป็นคนให้บริหารทรัพยากรอื่น ๆ 
ให้ได้ประโยชน์ต่อหน่วยสูงสุด เช่นเดียวกับ National Buddhism Office (2017) ที่กล่าวถึงนโยบาย
สาธารณะด้านพระพุทธศาสนา ด้านระบบศาสนศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งด้าน
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและการบริหารและการจัดการ โดยมีการ
ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารูปแบบ สื่อ และคู่มือในการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดย
การร่วมมือของฝ่ายอาณาจักร ศาสนจักร และประชาชน สอดคล้องกับ Phuvapriyathorn (2010) ที่
กล่าวว่า การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความ
เข้าใจในการท างานขององค์กร และสามารถน าความรู้ความสามารถของตนมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานอีกด้วย  
 2. ก าหนดขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับวัดอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
สอดคล้องกับ Pramahasunan (2014) ที่กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการจัดการศาสนสมบัติวัดจะ
เกิดจากการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ Department of Business Development (2014)  
ที่กล่าวว่า การวางระบบบัญชีเป็นการประมวลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลการจัดท ารายงาน การก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการออกแบบระบบบัญชีที่ดีนั้นจะคอยควบคุมและแสดงสถานภาพ
ทางการเงิน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์การด าเนินงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
 3. จัดประชุมประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผล  สอดคล้องกับ National Buddhism Office (2017) ที่ได้
ก าหนดให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการศาสนาจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้วัด
แต่ละวัดที่มีความจ าเป็นจะได้รับงบประมาณตามจ านวนงบประมาณที่แต่ละจังหวัดได้รับงบประมาณ
นั้น ๆ โดยจังหวัดใดที่มีวัดในท้องถิ่นกันดารและวัดในเขตชายแดน ให้จัดท าบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน
ของแต่ละประเภท 
 4. การใช้รูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับ 
Junsom (2012) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันวัดขาดโครงสร้างการบริหารการเงินที่เป็นระบบ ไม่มีการรายงาน
ทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน และไม่มีการเก็บข้อมูลการเงินของวัดไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อเกิดข้อสงสัยขึ้น
ในภายหลัง 
 5. ตรวจสอบและรับรองการจัดท าบัญชีให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนท ารายงาน สอดคล้อง
กับ Sriwithoon (2018) ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้  
ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐบาล คือ เพื่อใช้ประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อ 
เพื่อใช้ในการค านวณภาษีอากร ในขณะที่ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อบุคคลภายใน เช่น 
พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของบริษัท เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และใช้
ในการตัดสินใจ 
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 6. ยึดหลักการท าบัญชีอย่างความโปร่งใสและถูกต้องตามวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับ 
Pramuansuk (2008) ที่กล่าวว่า การเบิกจ่ายเงินวัดจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเงินวัด จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดูแลให้เป็นไปตามหลักของ
ธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับแนวคิดของ Department of Business Development (2014) ที่กล่าว
ว่า ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการด าเนินงาน โดยแสดง
เป็นจ านวนเงินเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดท า
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถน าเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและการกู้ยืม
เงินทุนมาด าเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้ ควบคุมและป้องกันการรั่วไหลการใช้เงินมากเกินความจ าเป็น 
รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาดและสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การค านวณภาษีที่ธุรกิจต้องช าระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร 
 7. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับ National Buddhism Office (2017) ที่กล่าวว่า วิธีรับและเก็บรักษาเงิน
ของวัด การรับเงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ วัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน (ศบว.7) แสดงการรับ 
ทุกครั้ง แล้วจึงน ายอดเงินตามใบเสร็จนั้นเข้าบัญชีรับและลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้ง 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ Songmuang (2018) ที่เห็นว่าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เป็นเอกสาร
ทางการเงินที่องค์กรได้รับจากการด าเนินงาน เอกสารที่ได้รับจะมีทั้งที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกิจการ เมื่อรวบรวมเอกสารได้แล้วจะจ าแนกตามประเภทบัญชี และรหัสบัญชี  
ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ในผังบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีต่อไป 
  8. สร้างแผนผังการไหลของเอกสารทางบัญชีอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Arinjai (2010)  
ที่กล่าวว่า การส่งมอบเอกสารและมีแผนผังการไหลของเอกสารที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี
ให้บัญชีที่จัดท าขึ้นมีความถูกต้องครบถ้วน สามารถแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีได้  
  9. แบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าบัญชีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ 
Wongruang (2015) ที่มองว่า ผู้จัดท าบัญชีวัดควรมีวิชาชีพทางด้านบัญชีโดยตรง และเห็น
ความส าคัญของข้อมูลทางบัญชี โดยทางปฏิบัติจะเน้นการจัดท าบัญชีตามความเข้าใจและที่เคยปฏิบัติ
อยู่เป็นประจ า จึงต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าบัญชีให้มีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพได ้
 10. ควรมีการแบ่งกลุ่มวัดตามบริบทและศักยภาพด้านการจัดท าบัญชี  สอดคล้องกับ 
Songmuang (2018) ที่กล่าวว่า ตามแนวทางการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 7 กิจการต้องระบุชื่อส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละ
ส่วนอย่างชัดเจน และยังต้องแสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้อย่างเด่นชัด ซึ่งจะแสดงซ้ ากันได้ถ้าการแสดง
ซ้ านั้นท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงถึงฐานะและตัวตนของวัด เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดท าบัญชีของแต่ละวัดได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 
 11. จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูปอย่างง่ายให้วัดใช้ สอดคล้องกับ Department of 
Business Development (2014) ที่กล่าวว่า ระบบโปรแกรมบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ภายใน
และภายนอกกิจการ ส าหรับภายนอกกิจการผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายธนาคารที่ธุรกิจกู้ยืมเงินหรือเจ้าหนี้
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จะสนใจดูเฉพาะงบการเงินอันประกอบด้วยงบก าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด แต่ส าหรับ
ภายในกิจการการบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานแต่ละด้าน  
 12. เพิ่มจ านวนวัดน าร่องในการใช้ระบบบัญชีมาตรฐานให้มากขึ้น  สอดคล้องกับ 
Secretariat of the Sangha Association (2017)  และ Religious Affairs Department (2016)  
ที่กล่าวว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบัญชีมาตรฐาน
ส าหรับวัด และพิจารณาก าหนดรูปแบบบัญชีมาตรฐานส าหรับวัด จ านวน 6 แบบ ประกอบด้วย      
1) สมุดเงินสดรับ - จ่ายประจ าวัน 2) สมุดเงินฝากธนาคาร 3) สมุดแยกประเภทรายรับ 4) สมุดแยก
ประเภทรายจ่าย 5) งบรายรับและรายจ่าย และ 6) รายงานเงินคงเหลือ  
 13. จะต้องมีผู้จัดท าเอกสาร ผู้ตรวจสอบ และผู้ท าการอนุมัติ ในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
วัดทุกครั้ง สอดคล้องกับ Sriwithoon (2018) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสามส่วน จะต้องมีส่วน
ร่วมในการเบิกจ่ายเงินวัดและบริหารจัดการบัญชีของวัดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับ Junsom (2012) ที่กล่าวว่า วัดควรวางระบบและกลไกในการเบิก
จ่ายเงิน และบริหารการเงินของวัดที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง Pramuansuk (2008) ก็ให้
ความเห็นในท านองเดียวกันว่า การเบิกจ่ายเงินวัดจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลเงินวัด จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดูแลให้เป็นไปตามหลักของ  
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนในสังคมได้ 
 14. ควรมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีวัด สอดคล้อง
กับ แนวนโยบายด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดย Budget Bureau of the Prime Minister 
(2018) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
โลก โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญและเชื่อมโยงกับวิถีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการท างานทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 
  15. ก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดท าบัญชีอย่างชัดเจน เหมือนกันทุกวัด สอดคล้องกับ 
National Buddhism Office (2017) ที่ได้ก าหนดให้จังหวัดส่งบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและ
ปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดในท้องถิ่นกันดาร บัญชีจัดสรร
เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดในเขตชายแดน พร้อมรายงานการประชุมและค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดระดับจังหวัดอย่างละ 5 ชุด ไป
ยังกรมการศาสนาภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกป ี
 16. ใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยวัดที่ประสบความส าเร็จในการจัดท าบัญชีสอนกับวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่
เคยท าบัญชีมาก่อน สอดคล้องกับ Phichetkul (2012) ที่กล่าวว่า งบการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องเพื่อให้ได้รับรายงานตามรูปแบบที่
ตนเองต้องการได้ งบการเงินนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การจัดให้มีพี่เลี้ยง
ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชี จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันท าให้เป็นจริงได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า วัดกว่าร้อยละ 25.00 มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชี
วัดขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ขาดขั้นตอนและกระบวนการที่
ชัดเจน ดังนั้นภาครัฐโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรที่จะ
สนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการบัญชีตามมาตรฐานให้กับ
ผู้จัดท าบัญชีวัดอย่างเพียงพอและทั่วถึง ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่ 
เข้มขน เพื่อให้ผู้จัดท าบัญชีวัดมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการบัญชีวัด  
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ 
  1.2 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัดกว่าร้อยละ 18.75 ขาดกระบวนการตรวจสอบ 
(Audit) ทั้งจากภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ประชาชนจ านวนมากขาดความเชื่อมั่นใน
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินวัด ดังนั้นภาครัฐโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนด้านการตรวจสอบบัญชี ทั้งการส่งเสริมให้มีการ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน และการสนับสนุนให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าบัญชีวัด และเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 
  1.3 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัดร้อยละ 37.50 เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงหรือ
แก้ไขกฎกระทรวงหรือกฎหมายคณะสงฆ์บางข้อหรือบางมาตรา เพื่อให้มีความทันสมัย  มีมาตรฐาน
และเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการป้องกันโอกาสหรือช่องทางในการทุจริต
เงินวัด ดังนั้นภาครัฐโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ควร
สนับสนุนและจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ 
คณะสงฆ์ในบางประเด็น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายบางมาตราที่ล้าสมัยและไม่เอื้อต่อ
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในการบริหารจัดการเงินวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อให้
กฎหมายคณะสงฆ์ได้รับการปรับปรุงตามยุคสมัย และสามารถบังคับใช้กับการบริหารจัดการเงินวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและโปร่งใส เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ส าหรับการวิจัยในครั้งถัดไป ควรเพิ่มเติมการวิจัยเชิงปริมาณมุ่งเน้นในส่วนของ
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน หรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ
ผู้จัดท าบัญชีวัดในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้จัดท าบัญชีวัดในด้านการบริหารจัดการบัญชีวัด โดยสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาตาม
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้จัดท าบัญชีวัด ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้จัดท าบัญชีวัดให้สามารถประสบผลส าเร็จในการ
บริหารจัดการบัญชีวัดและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และนโยบายของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในสังคมได้ 
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