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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากร
ของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลเก็บรวบรวมจากผูจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวใน
จังหวัดเชี ยงใหมที่มีฐานะเปนนิติบุคคลขึ้นทะเบียนและนําสงงบการเงิน กับกรมพัฒนาธุรกิ จ
การคาจํานวน 128 ราย โดยใชแบบสอบถามสํารวจทางไปรษณียไดรับการตอบกลับจํานวน
75 ราย การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
และการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 3 ราย ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีรายไดหลักจากการใหบริการ
นําเที่ยว และมีรายไดรองจากการใหบริการขนสง บริการเชารถ จําหนายที่พักและตั๋วเครื่องบิน
ส ว นค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว แบ ง ออกเป น ต น ทุ น การให บ ริ ก ารและ
ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห าร ส ว นใหญ มี ก ารจั ด ทํ า รายการบั ญ ชี ด ว ยระบบมื อ และให
สํานักงานบัญชีเปนผูจัดทําบัญชีให
ผลจากการศึกษาไดนํามาจัดทําแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจ
นําเที่ยว โดยประกอบดวย ผังบัญชี สมุดบัญชีที่เกี่ยวของ วิธีการบันทึกบัญชี ทางเดินเอกสาร
วงจรรายไดและคาใชจาย เ ครื่องมือและอุปกรณที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติทางดาน
ภาษีอากร ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรสําหรับผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวตอไป
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ABSTRACT
The purpose of this study is to study the guidelines on accounting preparation and tax
payment for tourism business in Chiang Mai province. The data is collected from 128
accountants of the tourism business which was registered and submit financial statement to
department of business development by posed questionnaires which returned for 75. The data is
analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, and means. The 3 samples in deep
interview are qualitative analized.
The results of this study revealed that the tourism business in Chiang Mai had major
income from travel service and minor incomes from transporting, car renting, lodging and
selling plane ticket. The expenses of the business could be classified as cost of services and
selling and administrative expenses, mostly prepared accounting transaction system and used
accounting office for accounting preparation
The results of this study were used to prepare guidelines on accounting preparation and
tax payment for the tourism business. It consisted of chart of account, accounting journals,
accounting method, document flow charts of income and expenses circle, tools and equipments
use in operation and practices in taxation which will be useful in accounting preparation and tax
payment for tourism business entrepreneurs in the future.

