บทที่ 4
ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินธุรกิจและการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
ในบทนี้ไดกลาวถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมวามีการ
ใหบริการและมีการดําเนินงานในลักษณะใด มีการปฏิบัติงานอยางไรบาง รวมถึงไดกลาวถึงการ
จัดทําบัญชี การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว โดยการนําเสนอผลการสํารวจการจัดทําบัญชีและ
การเสี ย ภาษี อ ากรของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ด ว ยแบบสอบถาม ซึ่ ง รายละเอี ย ด
มีดังตอไปนี้
1 ลักษณะการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธุรกิจนําเที่ยว
1.1 การประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหแกผูประกอบการเปนอยางมาก รวมถึงการสราง
รายไดใหแกประเทศในรูปแบบของการที่นักทองเที่ยวนําเงินเขามาใชจายภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น จึ ง มี ผู ส นใจและหั น มาประกอบธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ม ากขึ้ น ในทุ ก ๆ ป
ซึ่งการประกอบธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน ดังนี้
1) การประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ใหบริการนําเที่ยวภายในประเทศ
หรือที่เรียกวา“Inbound” การใหบริการของผูประกอบการนําเที่ยวประเภทนี้ คือ
นํานักทองเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ภายในประเทศไทย ทั้งทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่
โดยแบงนักทองเที่ยวออกเปน 2 กลุม ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาวไทย
2) การประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ใหบริการนําเที่ยวตางประเทศ
หรือที่เรียกวา “Outbound” การใหบริการของผูประกอบการนําเที่ยวประเภทนี้ คือ
นํานักทองเที่ยวชาวไทย เที่ยวชมยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในตางประเทศ
3) การประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ใหบริการนําเที่ยวทั้งภายในประเทศ และนําเที่ยว
สถานที่ตางๆ ในตางประเทศ
โดยมีนักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวภายในประเทศเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
และนักทองเที่ยวที่ใชบริการนําเที่ยวตางประเทศเปนนักทองเที่ยวชาวไทย
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1.2 รูปแบบการจัดตั้งกิจการของธุรกิจนําเที่ยว
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกอนการจัดตั้งธุรกิจนําเที่ยวตองคํานึงถึงหรือพิจารณาปจจัย
ตางๆ กอนการจัดตั้งเพื่อใหเหมาะสมกับกิจการของตนเองและกอใหเกิดประโยชนแกกิจการ
มากที่สุด ซึ่งรูปแบบการจัดตั้งกิจการของธุรกิจนําเที่ยวแบงออกเปน
1) การจัดตั้งธุรกิจนําเที่ยวโดยเจาของกิจการเปนผูบริหาการดําเนินงานเอง
กลาวคือ มีการจัดหานักทองเที่ยวเอง ไมไดอยูภายใตการควบคุมการบริหาร
จัดการของสํานักงานใหญหรือบริษัทแม เจาของธุรกิจนําเที่ยวดําเนินงานเอง โดยมีอิสระในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยวประเภทนี้จะทําการหา
นักทองเที่ยวโดยเชิญชวนนักทองเที่ยวที่เดิน ผานไปมา หากสนใจเขามาติดตอซื้อทัวร หรือที่
เรียกวา นักทองเที่ยวประเภท “Walk In” หรือ ทําการหานักทองเที่ยวโดยจัดทําเว็บไซตเผยแพร
ขอมูลการใหบริการ นําเที่ยวของธุรกิจนําเที่ยวไปทั่วโลก ซึ่งภายในเว็บไซตจะระบุถึงบริการของ
ธุรกิจนําเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวที่ใหบริการ ราคาทัวร รวมไปจนถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวและรูปภาพของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ โดยนักทองเที่ยวสามารถสํารองทัวรทาง
อินเตอรเน็ทได (Internet Booking) อยางสะดวกและรวดเร็ว
2) การจัดตั้งธุรกิจนําเที่ยวโดยดําเนินการเปนสาขาของบริษัทใหญที่กรุงเทพ
กลาวคือ ธุรกิจนําเที่ยวที่ดําเนินงานในลักษณะนี้เปนกิจการที่นําเที่ยวตามภูมิภาค
ของสาขานั้นๆ การบริหารและการควบคุมดูแลกิจการจะเปนหนาที่ของผูจัดการสาขา ที่ไดรับการ
แตงตั้ ง ให มีอํา นาจดู แลและทําการบริหารสาขา โดยที่ลัก ษณะรูปแบบการดํา เนิน งานจะเปน
รูปแบบเดียวกันกับสํานักงานใหญ สําหรับการจัดทําบัญชีทางสาขามีการจัดทําบัญชีเปนของ
ตนเองเพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาของสาขา แตในสวนของการจัดทํางบการเงินอาจทําได
ทั้งในรูปแบบของการจัดทํางบการเงินรวมกับสํานักงานใหญหรือจัดทํางบการเงินแยกเปนของ
สาขาเองตางหาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละบริษัท
3) การจัดตัง้ ธุรกิจนําเที่ยวโดยเปนตัวแทนนําเที่ยวของตัวแทนจัดนําเที่ยว(Agent)
กลาวคือ มีการแยกการดําเนินงานเปนอิสระจากกัน เปนเพียงตัวแทนนําเที่ยวใน
ภูมิภาคเทานั้น การจัดตั้งธุรกิจนําเที่ยวในลักษณะนี้ ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจะจัดตั้งธุรกิจ
นําเที่ยวของตนเองขึ้นมาภายใตชื่อกิจการของตนเอง มีการบริหารจัดการในรูปแบบของตนเอง
เจาของกิจการมีอํานาจตัดสินใจและบริหารกิจการอยางเต็มที่และเปนอิสระ แตจะมีตัวแทนจัดนํา
เที่ยวสงนักทองเที่ยวมาใหซึ่งจะเปนนักทองเที่ยวที่ทําการสํารองทัวรมาแลวหรือยังไมไดสํารอง
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ทัวรมา โดยที่ทางธุรกิจนําเที่ยวจะจายคานายหนาใหแกบริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยวที่สงนักทองเที่ยว
มาใหในอัตรารอยละของยอดขายทัวรเพื่อเปนคาตอบแทน
1.3 ประเภทของการใหบริการของธุรกิจนําเที่ยว
ในการประกอบธุรกิจนําเที่ยวของผูประกอบการนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนั้นไดจัดสรร
บริการตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึงและใหบริการ
แก นั ก ท อ งเที่ ย วเพื่ อ ให เ กิ ด ความประทั บ ใจในการที่ จ ะกลั บ มาใช บ ริ ก ารอี ก ในครั้ ง ต อ ไป
โดยบริการตางๆ ที่ธุรกิจนําเที่ยวไดจัดไวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวนั้นสามารถแบงออกเปน
5 ประเภทของการใหบริการดังตอไปนี้
1) ใหบริการนํานักทองเที่ยวไปเที่ยวชมยังสถานที่ตางๆ
บริการนําเที่ยวถือเปนบริการหลักในการประกอบธุรกิจนําเที่ยว การใหบริการจะ
เปนลักษณะที่มัคคุเทศกพรอมรถตูและคนขับรถพานักทองเที่ยวไปเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศตามที่นักทองเที่ยวตองการ บริการนําเที่ยวแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1) Package Tours หรือ Include Tours เปนการใหบริการนําเที่ยวที่นัก
ทองเที่ยวจายชําระเงินคาทัวรครั้งเดียว โดยราคาทัวรที่นักทองเที่ยวไดจายใหกับตัวแทนจัดนําเที่ยว
นั้นไดรวมคาใชจายทุกอยาง ไดแก คาบริการนําเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่
ตางๆ ซึ่งเปนลักษณะของการจายเหมา ระยะเวลาของโปรแกรมทัวรที่เปน Package Tours นี้จะมี
ตั้งแตทัวร 2 วัน 1 คืน 3 วัน 2 คืน และ 5 วัน 4 คืน โดยที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกสํารองไดตาม
ความตองการ ซึ่งตัวแทนจัดนําเที่ยวจะทําการตกลงราคากับธุรกิจนําเที่ยวเพื่อตั้งราคาขายใหแก
นักทองเที่ยว โดยตัวแทนจัดนําเที่ยวจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของคานายหนาโดยคิดเปน
รอยละของยอดขายทัวร
1.2) Optional Tours เปนการใหบริการนําเที่ยวโดยที่มัคคุเทศกเสนอขาย
ใหแกนักทองเที่ยวที่ยังมิไดทําการสํารองทัวรกับตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพ หรือสํารองเพียงแต
การรับ-สง (Transfer) เทานั้น ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของมัคคุเทศกในการเสนอขายทัวรใหแก
นักทองเที่ยวแบงออกเปนทัวรครึ่งวันและทัวรเต็มวัน และหากเปนทัวรครึ่งวันจะใชเวลาในการ
ทองเที่ยว ประมาณ 4 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต 08.00 – 12.00 น. แตเปนราคาที่ไมรวมอาหารกลางวัน
ซึ่งหากเปนทัวรเต็มวันจะใชเวลาในการทองเที่ยวประมาณ 8-9 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต 08.00-16.00 น.
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โดยประมาณ โดยที่ราคาจะรวมอาหารกลางวันในโปรแกรมดวย โปรแกรมทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมที่ถูกระบุไวในโบรชัวร เชน ทัวรดอยสุเทพและวัดในเมือง ทัวรวิถีชีวิตของคนเชียงใหม
ทัวรหัตถกรรมและมรดกพื้นบาน- สันกําแพงทัวร ชางทํางาน-ชางแมสา เปนตน
2) ใหบริการรับ-สง นักทองเที่ยวจากสนามบินหรือสถานีรถไฟถึงโรงแรมที่พัก
และจากโรงแรมที่พักไปยังสนามบินหรือสถานีรถไฟ (Transfer Only)
การใหบริการในลักษณะนี้นักทองเที่ยวจะทําการสํารองเฉพาะบริการรับ-สงกับ
ตัวแทนจัดนําเที่ยวมาเทานั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหมและ
เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก แตนักทองเที่ยวจะยังมิไดทําการสํารองทัวรหรือยังไมมีโปรแกรม
เที่ยวใดๆ ธุรกิจนําเที่ยวที่ใหบริการตองจัดรถตูพรอมคนขับและมัคคุเทศกไปรับนักทองเที่ยวที่
สนามบินหรือสถานีรถไฟ ในกรณีกรณีที่เปน Transfer In หรือที่เรียกวา “รับเขา” และระหวาง
ทางที่รับ นั ก ท องเที่ ย วจากสนามบิน /สถานีร ถไฟไปสง ยังโรงแรมที่ พัก มัค คุเ ทศกจ ะใช ค วาม
สามารถทางดานภาษาและการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมในการขาย
ทัวรที่อยูในโบรชัวร(Optional Tours) ใหแกนักทองเที่ยว แตสําหรับนักทองเที่ยวที่ทําการสํารอง
ทั ว ร กั บ ตั ว แทนจั ด นํ า เที่ ย วมาแล ว มั ค คุ เ ทศก มี ห น า ที่ ใ นการนั ด หมายเวลาออกทั ว ร ใ ห แ ก
นั ก ท อ งเที่ ย วหรื อ แจ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การแต ง กายและการเตรี ย มตั ว ให นั ก ท อ งเที่ ย วทราบ
ในกรณีที่เปน Transfer Out หรือที่เรียกวา “สงออก” ธุรกิจนําเที่ยวตองจัดรถตูพรอมคนขับและ
มัคคุเทศกไปรับนักทองเที่ยวที่โรงแรมที่พักและสงนักทองเที่ยวไปยังสนามบินหรือสถานีรถไฟ
สําหรับบริการรับ-สงนักทองเที่ยวนี้ ธุรกิจนําเที่ยวมีการใหบริการในลักษณะของการรับ-สงที่
เดินทางรวมกับนักทองเที่ยวคนอื่นๆ โดยรถคันเดียวกันที่เรียกวา “Joint Transfer” ซึ่งนักทองเที่ยว
สํารองหรือจายเงินคาบริการในราคา “Sit In Coach” คือ ราคาที่ตองเดินทางรวมกับผูอื่น และหาก
นักทองเที่ยวตองการความเปนสวนตัวสามารถสํารองทัวรและบริการรับ-สงมาในราคาสวนตัว
ที่เรียกวา “Private Price” ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวตองจัดรถตูพรอมคนขับและมัคคุเทศกบริการรับ-สง
นักทองเที่ยวโดยไมมีนักทองเที่ยวรายอื่นรวมอยูดวย
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3) ใหบริการสํารองตั๋วเครื่องบิน
การประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้นมีการใหบริการรวมไปถึงการสํารองตั๋วเครื่องบิน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกนักทองเที่ยวในกรณีที่นักทองเที่ยวตองการเดินทาง
ทองเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นตอ หรือตองการเดินทางกลับไปยังประเทศของตน โดยนักทองเที่ยวที่
ทํ า การสํ า รองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ทางอิ น เตอร เ น็ ท ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วที่ ใ ห บ ริ ก ารจะส ง ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ให
นักทองเที่ยวผาน E-mail ในรูปแบบ E-Ticket ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถใชในการเช็คอินที่
สนามบิน และสําหรับนักทองเที่ยวที่สํารองตั๋วเครื่องบินโดยตรงกับทางธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจ
นําเที่ยวจะออกตั๋วเครื่องบินและเรียกเก็บเงินจากนักทองเที่ยวทันที สําหรับการออกตั๋วเครื่องบิน
ให กิ จ การทั่ ว ไปที่ ทํ า การสํ า รองหรื อ มี สั ญ ญาตกลงระหว า งกั น ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วจะรั บ สํ า รอง
ตั๋วเครื่องบินและจะออกตั๋วเครื่องบินใหกอนวันเดินทาง 5 วัน พรอมกับสงตั๋วเครื่องบินและใบแจง
หนี้ไปยังกิจการคูคา โดยมีใหเครดิตการชําระคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 15 วัน- 1 เดือนซึ่งขึ้นอยูกับ
นโยบายของแตละกิจการวากําหนดการใหเครดิตแกกิจการคูคาไวกี่วัน
4) ใหบริการสํารองที่พัก
นอกเหนือจากการใหบริการที่ไดกลาวมาขางตน ธุรกิจนําเที่ยวยังมีบริการเสริม
เกี่ยวกับการใหบริการสํารองที่พักไวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว โดยที่ธุรกิจนําเที่ยวไดมีการทํา
สัญญาหรือตกลงราคาคาที่พัก (Contact Rate) ระหวางธุรกิจนําเที่ยวกับโรงแรมตางๆ ไวและ
กําหนดราคาขายเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวทําการสํารองที่พักกับธุรกิจนําเที่ยว
และจายชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลว ธุรกิจนําเที่ยวจะออกใบเสร็จรับเงินใหแกนักทองเที่ยว
เพื่อใหนักทองเที่ยวถือเขาไปเช็คอินเขาพัก และสงใบจองที่พัก (voucher) สงไปยังโรงแรมที่
นักทองเที่ยวตองการพัก และในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวเปนตัวแทนจําหนายที่พักใหแกตัวแทนจัด
นําเที่ยวจะใชราคา ที่พัก (Contact Rate) ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวเปนผูกําหนดราคาขายไวขายใหแก
นั ก ท อ งเที่ ย ว ดั ง นั้ น การให บ ริ ก ารสํ า รองที่ พั ก ในรู ป แบบนี้ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วจะทํ า การออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาไปเช็คอินเขาพักยังโรงแรมและ
ธุรกิจนําเที่ยวจะทําการติดตอตัวแทนจัดนําเที่ยวใหทําการออกใบจองที่พัก และสงไปยังโรงแรม
ซึ่งใบจองที่พักนี้จะเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการเขาพักของนักทองเที่ยวและทางโรงแรมใชเปน
หลักฐานในการเรียกเก็บเงินกับทางตัวแทนจัดนําเที่ยว
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5) ใหบริการเชารถพรอมคนขับรถ
เป น บริ ก ารที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วอํ า นวยความสะดวกให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วในกรณี ที่
นักทองเที่ยวตองการความเปนสวนตัวและตองการทองเที่ยวยังสถานที่ตางๆ ที่ไมอยูในโปรแกรม
ทัวรของธุรกิจนําเที่ยว อัตราคาเชารถจะขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนักทองเที่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว
วานักทองเที่ยวตองการเชารถในลักษณะรายชั่วโมงหรือรายวัน และประเภทของรถที่นักทองเที่ยว
ตองการวาเปนรถเกง รถตู รถบัสกลางหรือรถบัสขนาดใหญ
1.4 โครงสรางองคกรและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละแผนก
ในการประกอบกิ จการธุรกิจนํา เที่ยวนี้มีโครงสรางองคกรที่ ประกอบด ว ยแผนกตางๆ
ที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวเปนไปอยางมีระบบและใหบริการแกนักทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในธุรกิจนําเที่ยวประกอบดวยแผนกตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) แผนกสํารองทัวร หรือ Booking
ถือเปนแผนกเริ่มตนของธุรกิจนําเที่ยว เนื่องจากเปนแผนกที่มีหนาที่ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวเปนอันดับแรกในขั้นเริ่มตน เมื่อนักทองเที่ยวมีความสนใจที่จะทํา
การสํารองทัวร นักทองเที่ยวจะทําการสํารองทัวรผานตัวแทนจัดนําเที่ยวหรืออาจสํารองทัวรผาน
ทางอิ น เตอร เ น็ ท หรื อ ทํ า การสํ า รองทั ว ร โ ดยตรงกั บ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว โดยที่ ห น า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของแผนกสํารองทัวรหรือแผนก Booking มีดังนี้
1.1) ทําการสํารองที่พักใหแกนักทองเที่ยวโดยทําการติดตอกับโรงแรมที่
มีการทําContact Rate ระหวางกันวามีหองพักวาง หองประเภทที่นักทองเที่ยวไดทําการสํารองไว
หรือไม เพื่อทําการสํารองลวงหนาเอาไว รวมถึงหนาที่ในการออกใบจองที่พัก (Voucher) เพื่อ
สงไปยังโรงแรม
1.2) ทําการสํารองตั๋วเครื่องบินใหแกนักทองเที่ยว ในกรณีที่นักทองเที่ยว
เดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละมี โ ปรแกรมท อ งเที่ ย วที่ ต อ งเดิ น ทางต อ ไปยั ง จั ง หวั ด อื่ น
เพื่ออํานวยความสะดวกระหวางการเดินทางใหแกนักทองเที่ยว รวมถึงหนาที่ในการออกใบจองตั๋ว
เครื่องบิน (Voucher) เพื่อสงไปยังตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน
1.3) สํารอง ชาง เรือ แพ ใหแกนักทองเที่ยว ในกรณีที่นักทองเที่ยวทําการ
สํารองโปรแกรมทองเที่ยวที่มีโปรแกรมเกี่ยวกับการขี่ชาง ลองเรือ ลองแพ เพื่อปองกันปญหาชาง
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เรือและแพ ถูกสํารองจากกิจการอื่นแลวเต็ม ซึ่งสงผลใหไมสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวได
ตรงตามวันที่ที่นักทองเที่ยวไดทําการสํารองมา
1.4) สํารองอาหารและที่นั่งทัวรขันโตกดินเนอร ในกรณีที่นักทองเที่ยว
ทําการสํารองโปรแกรมทองเที่ยวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกลางวันหรือรับประทานอาหาร
เย็นในรูปแบบขันโตก เพื่อปองกันปญหารานอาหารและรานอาหารขันโตกเต็ม ซึ่งสงผลให
ไมสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวไดตรงตามวันที่ที่นักทองเที่ยวไดทําการสํารองมา รวมถึง
หนาที่ในการออกใบจองขันโตก (Voucher) เพื่อสงไปยังรานอาหารขันโตกที่ธุรกิจนําเที่ยวมีการ
ตกลงเรื่องราคาคาขันโตก (Contact) กันอยู
1.5) แผนก Booking มีหนาที่ในการติดตอ ประสานงาน กับตัวแทนจัด
นําเที่ยวในกรณีที่นักทองเที่ยวมีปญหาดานตางๆ รวมถึงใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวในกรณี
ที่นักทองเที่ยวมีปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร รวมถึงการรับสํารองทัวรลวงหนาจากตัวแทนจัด
นําเที่ยวหรือสํานักงานใหญของธุรกิจนําเที่ยว
2) แผนกดําเนินการ หรือ Operation
เปนแผนกที่ทําหนาที่ประสานงานระหวางมัคคุเทศกและคนขับรถกับนักทองเที่ยว
เพื่อใหการทองเที่ยวดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว
หนาที่และความรับผิดขอบของแผนก Operation มีดังนี้
2.1) เมื่อไดรับใบสํารองทัวรของตัวแทนจัดนําเที่ยวจากแผนก Booking
แล ว แผนกOperation มี ห น า ที่ ใ นการจั ด มั ค คุ เ ทศก และจั ด รถเพื่ อ ให บ ริ ก ารแก นั ก ท อ งเที่ ย ว
โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความสามารถของมัคคุเทศก และพิจารณาจากตารางการ
ทํางานของคนขับรถ
2.2) ติดตอ ประสานงานกับมัคคุเทศกในเรื่องของรายละเอียดของการให
บริการนําเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละราย และในกรณีที่นักทองเที่ยวมีปญหา
2.3) ติดตอ ประสานงานกับคนขับรถในเรื่องของรายละเอียดของการให
บริการนําเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละรายตางๆ เพื่อใหการบริการแกนักทองเที่ยวเปนไปดวยดี
2.4) ควบคุม ติดตามการทํางานของมัคคุเทศกและคนขับรถ
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2.5) ติดตอ ประสานงานกับตัวแทนจัดนําเที่ยว ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการสํารองทัวรไมชัดเจน และกรณีที่นักทองเที่ยวมีปญหาหรือนักทองเที่ยวไม
ปรากฏ (No Show) ณ วันที่ทําการสํารองการรับ-สง (Transfer) มา
3) แผนกมัคคุเทศก
เปนแผนกที่มีบทบาทสําคัญอยางมากและถือเปนหัวใจสําคัญในการใหบริการ
นําเที่ยวของธุรกิจนําเที่ยว เนื่องจากเปนผูที่ใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวโดยตรงโดยสามารถ
แบงประเภทของมัคคุเทศกไดออกเปนประเภท Staff Guide และประเภท Freelance Guide โดยที่
มัคคุเทศกทั้ง 2 ประเภทนี้ มีความแตกตางกันดังนี้
3.1) Staff Guide คือ มัคคุเทศกที่บรรจุเปนพนักงานประจําของธุรกิจนํา
เที่ ย วโดยที่ จ ะได รั บ เงิ น เดื อ นเป น ผลตอบแทนจากการทํ า งาน มั ค คุ เ ทศก ป ระจํ า จะถู ก หั ก
ประกันสังคมและ ยื่นประกันสังคมในนามลูกจางของธุรกิจนําเที่ยว
3.2) Freelance Guide คือ มัคคุเทศกที่ไมไดบรรจุเปนพนักงานประจํา
ของธุรกิจนําเที่ยวและไมไดรับเงินเดือนเปนผลตอบแทนจากการทํางาน แตจะไดรับในรูปแบบของ
คาเบี้ยเลี้ยง (Guide Fee) เปนผลตอบแทนจากการทํางาน และไมไดยื่นประกันสังคมในนาม
ลูกจางของธุรกิจนําเที่ยว นอกจากนี้ Freelance Guide สามารถแบงออกเปนอีก 2 ประเภท คือ
Freelance Staff และ Freelance Guide ดังนี้
(ก) Freelance Staff เปนมัคคุเทศกในลักษณะ Freelance Guide
แตรับงานประจําที่กิจการที่เดียว ไมไดรับงานของกิจการอื่น
(ข) Freelance Guide เปนมัคคุเทศกทที่ ํางานไมประจํากิจการ
ใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะทําการรับงานใหบริการนําเที่ยวในหลายๆ กิจการที่เรียกใช และรับ
งานใหบริการนําเที่ยวไมเฉพาะที่ใดที่หนึง่
หนาที่และความรับผิดชอบของมัคคุเทศกทั้งประเภท Staff Guide และประเภท Freelance
Guide มีดังตอไปนี้
- รับนักทองเที่ยวที่สนามบินหรือสถานีรถไฟเพื่อไปสงยังที่พัก และรับ
จากที่พักเพื่อสงยังสนามบินหรือสถานีรถไป (Transfer) ใหความชวยเหลือการเช็คอินที่สนามบิน
และโรงแรม การใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวโดยใหขอมูลพรอมกับอธิบายรายละเอียดของ
ทัวรที่นําเที่ยว ประวัติและความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ รวมถึงการใหความชวยเหลือ
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ในดานตางๆ ที่นักทองเที่ยวตองการ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจที่ไดรับการบริการ
ของธุรกิจนําเที่ยว
- หลังจากใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวเสร็จเรียบรอยมีหนาที่จัดทํา
ใบรายงานมัคคุเทศกเสนอแกแผนกการเงินเพื่อชี้แจงรายละเอียดคาใชจายที่ไดจายไปในระหวาง
การใหบริการนําเที่ยว รวมถึงเบิกคาเบี้ยเลี้ยง และจายคืนเงินทดรองจายที่ไดรับจากการสํารองจาย
ของแผนกการเงิน
- กรณีที่ขายทัวรใหแกนักทองเที่ยวได เงินที่เก็บไดจากนักทองเที่ยวจะ
ตองนํามาจายคืนใหกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีภายในระยะเวลาที่ธุรกิจกําหนด ซึ่งอาจจะ
เปนภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 1-2 อาทิตย แลวแตนโยบายของแตละกิจการ
- ในกรณี ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วประสบอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ มี ป ญ ญาในเรื่ อ งต า งๆ
เชน ปญหาเรื่องตั๋วเครื่องบิน เปนตน มัคคุเทศกมีหนาที่ในการดูแล ใหความชวยเหลือในการแกไข
ปญหานั้นและแจงใหแกแผนก Operation ทราบ
4) แผนกคนขับรถ
เปนแผนกที่คอยอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักทองเที่ยวในเรื่องของ
การเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ ดวยความปลอดภัย ซึ่งแผนกคนขับรถนี้สามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก คนขับรถประจําของธุรกิจนําเที่ยว และคนขับรถรวม ดังนี้
4.1) คนขับรถประจําธุรกิจนําเที่ยว คือ เปนพนักงานประจําในตําแหนง
คนขับรถใหบริการนําเที่ยว ซึ่งรถจะเปนกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสินของธุรกิจนําเที่ยว โดยคนขับรถ
ประจําธุรกิจนําเที่ยวจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน และยื่นนําสงเงินประกันสังคม
ในนามลูกจางของธุรกิจนําเที่ยว นอกจากนี้ยังไดรับคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยเลี้ยงในการขับ
รถทําทัวรในแตละวัน สําหรับคาใชจายในสวนของคาน้ํามันและคาดูแลรักษา ซอมแซม เปนความ
รับผิดชอบของธุรกิจนําเที่ยวที่มอบหมายใหคนขับรถประจําดําเนินการใหรถมีสภาพที่พรอมตอการ
ใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว
4.2) คนขับรถรวม คือ คนขับรถที่มีรถตูหรือรถโดยสารเปนกรรมสิทธ
ของตนเองและนํารถตูหรือรถโดยสารมาวิ่งรวมกับธุรกิจนําเที่ยว กลาวคือ ธุรกิจนําเที่ยวจะใช
รถรวมในกรณีที่รถประจําของธุรกิจนําเที่ยวไมเพียงพอตอการใหบริการนําเที่ยว หรือเปนฤดูกาลที่
นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น ซึ่งคนขับรถรวมจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบ
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ของคาเชารถในอัตราที่ตกลงกันไว และคนขับรถรวมจะรับผิดชอบในสวนคาน้ํามัน คาดูแลรักษา
ซอมแซมรถเอง
หนาที่และความรับผิดชอบของแผนกคนขับรถมีดังนี้
(ก) ใหบริการขับรถพามัคคุเทศกและนักทองเที่ยวไปเที่ยวชมสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ดวยความปลอดภัย รวมถึงการใหบริการตางๆ ในขณะที่นักทองเที่ยวนั่งอยูบนรถ
เชน เปดประตู ยกกระเปาใหแกนักทองเที่ยว บริการน้ําเย็น บริการผาเย็น เปนตน
(ข) ดูแลรักษายานพาหนะที่รับผิดชอบอยู เชน การทําความสะอาดรถ
ซ อ มแซมรถให อ ยู ใ นสภาพที่ พ ร อ มต อ การใช ง าน และเพื่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก ท อ งเที่ ย ว
จัดเตรียมอุปกรณที่มคั คุเทศกตองใชในการใหบริการนําเที่ยว เชนไมโครโฟน เสื้อกันฝนรม เปนตน
(ค) ในสวนของคนขับรถประจําธุรกิจนําเที่ยว ทุกสิ้นเดือนมีหนาที่ตอง
จัดทําใบรายงานการใชรถประจําวันเพื่อเสนอตอแผนกการเงินในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง และสวนของ
คนขับรถรวมตองจัดทําใบรายงานคาเชารถเสนอตอแผนกการเงินในตอนสิ้นเดือนของทุกเดือนเพื่อ
ใชในการเบิกคาเชารถ
5) แผนกตัวแทนบริการนําเที่ยว หรือ REPRESENTATIVE
เปนตําแหนงที่ถือเปนตัวแทนของธุรกิจนําเที่ยวหรือตัวแทนของบริษัทตัวแทนจัด
นําเที่ยวตางๆ ที่มีหนาที่ประจําอยูตามโรงแรมตางๆ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
5.1) ประจําอยูเคานเตอรโรงแรมที่รับผิดชอบในชวงเวลารับผิดชอบเพื่อ
ใหบริการใหขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว และขายทัวรใหแกนักทองเที่ยว รวมถึงใหความ
ชวยเหลือแกนักทองเที่ยว ในกรณีนักทองเที่ยวมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือในเรื่องตางๆ
5.2) กลับมาประจําที่สํานักงานเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว หากนัก
ทองเที่ยวเขามาติดตอ ซื้อทัวร หรือขอขอมูลตางๆ ที่สํานักงาน
5.3) ติดตอกับสายการบินตางๆ ในเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินของนักทอง
เที่ยว รวมถึงการเช็คการสํารองที่นั่งของนักทองเที่ยวที่สํารองทัวรโดยตัวแทนจัดนําเที่ยวตางๆ
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6) แผนกบุคคล
มีหนาที่และความรับผิดชอบในสวนของการคัดสรร คัดเลือก บุคลากรของธุรกิจ
นํา เที่ ย ว ในกรณี ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วมี ตํา แหน ง งานว า งหรือ ขาดแคลนบุ ค ลากรอยู จ ะดํ า เนิ น การ
ประกาศรับสมัครพนักงาน ทําการสอบคัดเลือกพรอมสัมภาษณ และประกาศผลการคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางาน โดยมีคุณสมบัติตามที่ธุรกิจนําเที่ยวตองการและเหมาะสมกับหนาที่ตําแหนง
งานที่วางอยู รวมถึงการจัดเตรียมขอมูลเงินเดือนของพนักงานแตละคนเพื่อสงมอบใหแกแผนก
การเงินในการจายเงินเดือนใหแกพนักงานตอนสิ้นเดือน รวมถึงการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน
เชน ชุดฟอรม การกําหนดวันหยุดและวันลาพักรอนของพนักงาน เปนตน
7) แผนกบัญชีและการเงิน
เปนแผนกที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยว เนื่องจากมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของการรับเงินและจายเงินของธุรกิจนําเที่ยว รวมถึงการประเมินถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยววาบรรลุผลตามเปาหมายที่ทําการวางไว
หรือไม ผลการดําเนินงานที่ผานมาของธุรกิจนําเที่ยวจะแสดงถึงความสามารถของกิจการวาจะ
สามารถดําเนินการภายใตเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
นําเที่ยวมีผลกําไรหรือขาดทุน ภายใตโครงสรางองคกรในแผนกบัญชีนี้สามารถแบงยอยออกเปน
แผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกบัญชีลูกหนี้และผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบที่แตกตางกันแตมีความสัมพันธกันดังนี้
7.1) แผนกการเงิน
แผนกการเงิ น มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นการจ า ยเงิ น ของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว
ซึ่งหมายความรวมถึงผูรักษาเงินสดยอยดวย โดยจะทําการจายเงินในลักษณะที่เปนคาใชจายเล็กๆ
นอยๆ เชน คาใชจายประจําวัน คาใชจายในใบรายงานมัคคุเทศก และคาใชจายทั่วไป โดยแผนก
การเงินมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
(ก) ตรวจเช็คความถูกตองของใบรายงานมัคคุเทศกที่มัคคุเทศก
จั ด ทํ าขึ้ น พรอ มทั้ง คิด ค า เบี้ ย เลี้ย ง ค าล ว งเวลา และค า คอมมิ ชชั่น ใหแ ก มัค คุเ ทศก รวมไปถึ ง
คาใชจายตางๆ ที่มัคคุเทศกไดจายสํารองออกไปกอนและจายเงินคืนใหแกมัคคุเทศก
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(ข) จายคาใชจายตางๆ ที่เปนจํานวนเงินไมมาก โดยจะไดรับวง
เงินสดยอยจากธุรกิจนําเที่ยวตามจํานวนเงิน ซึ่งแลวแตนโยบายของแตละกิจการกําหนดและถา
หากไมเพียงพอตอการใชจายสามารถเบิกเพิ่มได
(ค) จัดทําใบสําคัญจายในกรณีที่ทําการจายเงินจากเงินสดยอย
(ง) จัดเตรียมเช็คเปลาพรอมจัดทําใบสําคัญจายเพื่อเสนอใหแกผู
มีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี ในกรณีที่มีการจายเงินเปนจํานวนมากหรือจายเงินชําระใหแก
เจาหนี้
(จ) จัดทําใบรับ-จายเงินประจําวันเพื่อขอเบิกชดเชยเงินสดยอย
(ฉ) จัดทําใบสําคัญรับเพื่อมอบแกผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีเซ็นตอนุมัติในกรณีที่ไดรับเงิน
(ช) จัดทําใบเงินเดือนพนักงานและ ตรวจสอบและทําการจัด
เตรียมเช็คใหแกผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีทําการสั่งจายเช็คเขาบัญชีพนักงานตอไป
(ซ) จัดทําภาษีหัก ณ. ที่จาย (ภงด.3, 53) เพื่อยื่นตอกรมสรรพากร
ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
(ฌ) ตรวจสอบคาเชารถรวมที่คนขับรถรวมนํามาเสนอตอแผนก
การเงิน เพื่อแผนกการเงินจะไดทําการขออนุมัติสั่งจายเช็คเขาบัญชีคนรถรวมตอไป
7.2) แผนกบัญชี
เปนแผนกที่ไมเกี่ยวของกับการรับเงิน- จายเงินแตมีหนาที่และความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานบัญชีดังตอไปนี้
(ก) รวมรวมเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากแผนกการเงินและแผนก
บัญชีลูกหนี้ และผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี เพื่อนํามาจัดทํารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
และสรุปภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนเพื่อยื่นตอกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
(ข) สรุปคาใชจายในแตละวันจากเอกสารที่ไดรับมาจากแผนก
การเงิน และผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี มาทําการบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันขั้นตนพรอม
จัดทําบัญชีแยกประเภท
(ค) รวบรวมเอกสารไดที่รับมาจากแผนกบัญชีลูกหนี้ เพื่อทําการ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นตน
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(ง) จัดทําภาษีหัก ณ.ที่จาย (ภ.ง.ด.1) โดยใชโปรแกรมคอมพิว
เตอรของกรมสรรพากรที่กําหนดให เพื่อยื่นตอกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
(จ) จัดทํายอดประกันสังคมตามโปรแกรมที่ประกันสังคมได
กําหนดใหเพื่อยื่นตอสํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
(ฉ) จัดทํางบรายได-คาใชจาย (งบภายในของกิจการแลวแต
นโยบายของแตละบริษัทที่มีการจัดทํา) ของแตละเดือนเพื่อเสนอแกผูจัดการ
(ช) จัดทําภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ทั้งครึ่งปและ
สิ้นปใหแกพนักงานทุกคนขององคกร พรอมทั้งยื่นตอกรมสรรพากร
(ซ) รวบรวมเอกสารที่บันทึกบัญชีแลวและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี สงสํานักงานบัญชีเพื่อที่สํานักงานบัญชีจะไดทํางบการเงินตอไป (ในกรณีที่กิจการให
สํานักงานบัญชีเปนผูจัดทํางบการเงินให)
(ฌ) จัดทํางบการเงินจากสมุดรายวันขั้นตนที่ไดทําการบันทึก
บัญชีไว (ในกรณีที่แผนกบัญชีของกิจการเปนผูจัดทํางบการเงินเอง)
7.3) แผนกบัญชีลูกหนี้
เป น แผนกที่ ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วข อ งกั บ การบั ญ ชี ข องลู ก หนี้ โ ดยเฉพาะ
แผนกบัญชีลูกหนี้มีหนาที่และรับความผิดชอบดังตอไปนี้
(ก) ตรวจสอบรายละเอียดการใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว
วาตรงกับที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวไดสํารองมาหรือไม มีทัวรเพิ่มเติมหรือยกเลิกทัวรใดหรือไม
โดยตรวจสอบจากใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวจัดสงมาให ใบรายงานมัคคุเทศก และใบ Job Order
ที่ออกโดยแผนกOperation ของธุรกิจนําเที่ยว และบันทึกรายละเอียดการทําทัวรตางๆ ของ
นักทองเที่ยวโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดทํา
(ข) เมื่อไดความถูกตองของรายละเอียดการทําทัวรของนักทอง
เที่ยวแลวก็จัดทําใบแจงหนี้เพื่อสงไปเก็บเงินตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพ
(ค) จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ในกรณีที่ธุรกิจ
นําเที่ยวตองทําการจายคานายหนาใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ง) ออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีใหแกตัวแทนจัดนํา
เที่ยว เมื่อไดรับเงินคาขนสงและคาบริการนําเที่ยวจากตัวแทนจัดนําเที่ยว
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(จ) สงมอบเอกสารหลักฐานไดแก ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และหนั งสื อรับรองการหั ก ภาษี ณ ที่จาย ที่ ไ ดรับจากตัว แทนจั ด นํา เที่ ย วให แ ก แ ผนกบัญชีเ พื่ อ
ปฏิบัติงานทางดานบัญชีตอไป
7.4) ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
ตําแหนงนี้อาจเปนหุนสวนหรือเจาของธุรกิจนําเที่ยวเขามาควบคุมและ
ดูแลการทํางานของแผนกบัญชี แผนกบัญชีลูกหนี้ และแผนกการเงิน เพื่อปองกันความเสียหาย
และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจนําเที่ยวในดานของการเงินและบัญชี โดยผูมีอํานาจหรือ
หัวหนาแผนกบัญชี มีหนาที่ดงั ตอไปนี้
(ก) อนุมัติการจายเงินสดยอยและการเบิกชดเชยเงินสดยอยให
แผนกการเงิน
(ข) เซ็นตอนุมัติเช็คและในการจายรายจายที่เปนจํานวนมากหรือ
การจายชําระใหเจาหนี้ รวมถึงเซ็นตอนุมัติใบสําคัญรับเงินกรณีที่ไดรับชําระเงิน
(ค) รับเงินจากแผนก Booking และมัคคุเทศกที่นําเงินคาขายทัวร
คาขายการขนสง คาขายที่พัก คาเชารถ คาขายตั๋วเครื่องบิน มาสงใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีเพื่อประทับตราคําวา “จายแลว”
(ง) สงมอบเอกสารที่ไดรับจากแผนกการเงินในการเบิกเงินสด
ยอยและหลักฐานการจายเช็คชําระคาใชจายตางๆ ใหแกแผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานทางดานการบัญชี
(จ) ตรวจสอบใบแจงหนี้ที่แผนกบัญชีลูกหนี้จัดทําขึ้นเพื่อเรียก
เก็บเงินกับตัวแทนจัดนําเที่ยวพรอมลงนามอนุมัติ รวมถึงลงนามในหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จายในกรณีที่หัก ณ ที่จายคานายหนาที่ธุรกิจนําเที่ยวจายใหตัวแทนจัดนําเที่ยว
8) หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ
มีหนาที่ในการบริหารงานภายในธุรกิจนําเที่ยวใหสามารถดํารงอยูได มีความ
เจริญกาวหนา รวมถึงการวางแผน ปรับกลยุทธตางๆ ใหสามารถแขงขันกับธุรกิจนําเที่ยวอื่นๆ ได
รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
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8.1)
8.2)
8.3)
8.4)

บริหารงานภายในธุรกิจนําเที่ยว
เซ็นอนุมัติในเอกสารที่สําคัญตางๆ และแบบฟอรมตางๆ
จัดทําใบเสนอราคาทัวรเพื่อเสนอตัวแทนจัดนําเที่ยวตาง ๆ
อนุมัติการลาปวย ลากิจ ของพนักงาน

1.5 วงจรการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจที่ขายบริการใหแกนักทองเที่ยว โดยมีหนาที่ใหบริการนําเที่ยวเปน
หลักและใหบริการเสริมทางดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยวเปนบริการรอง การดําเนินธุรกิจของธุรกิจ
นําเที่ยวจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจําเปน
อยางยิ่งที่ตองอาศัย ดําเนิ นงานของหลาย ๆ แผนกรว มกัน และเปนไปในลัก ษณะที่ ตอเนื่องกัน
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นภายใตการประกอบธุรกิจของธุรกิจนําเที่ยวนั้นประกอบดวยการดําเนินงาน
2 วงจรใหญ ๆ ดังนี้
1) การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับรายไดและลูกหนี้
2) การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคาใชจายและเจาหนี้
1) การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับรายไดและลูกหนี้
เปนการดําเนินงานที่กอใหเกิดรายไดใหแกธุรกิจนําเที่ยวนั่นคือการใหบริการตาง ๆ แก
นักทองเที่ยว โดยที่รายไดของธุรกิจนําเที่ยวนั้นสามารถแบงไดตามประเภทของการใหบริการ
ดังตอไปนี้
1.1) รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
เป น รายได ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วได ใ ห บ ริ ก ารแก นั ก ท อ งเที่ ย ว โดยมั ค คุ เ ทศก พ า
นักทองเที่ ยวเที่ยวชมยังสถานที่ตางๆ ที่ นักท องเที่ยวสนใจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งแลวแตประเภทของการดําเนินงานที่ธุรกิจนําเที่ยวใหบริการอยู โดยรายไดจากการใหบริการ
นําเที่ยวแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(ก) รายไดจากการใหบริการนําเที่ยวที่ยังไมไดรับเงิน
เปนรายการที่เกิดขึ้นจากการสํารองทัวรโดยตัวแทนจัดนําเที่ยวเพื่อให
บริการนําเที่ยวแกนั กทองเที่ย ว และธุรกิจ นําเที่ย วไดใ หบริการนํ าเที่ ย วแกนักทองเที่ย วเปน ที่
เรียบรอย แตธุรกิจนําเที่ยวยังมิไดรับชําระเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว ซึ่งลักษณะการดําเนินงาน
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ของวงจรนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทางแผนก Booking ไดรับใบสํารองทัวรหรือใบงานจากตัวแทนจัดนําเที่ยว
จากนั้ น จะเป น หนาที่ ของแผนก Operation ในการจัด มัคคุเทศก แ ละคนขั บรถเพื่อ ใหบริก ารแก
นักทองเที่ยว และเมื่อมัคคุเทศกใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวเปนที่เรียบรอย ธุรกิจนําเที่ยว
จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยวที่ถือวาเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งจะเปน
หนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการรับรูเปนรายได
(ข) รายไดคาบริการนําเที่ยวที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
เป น รายได ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วได รั บ จากการที่ มั ค คุ เ ทศก ใ ช ค วามรู ค วาม
สามารถในการขายบริการนําเที่ยวตามโปรแกรมทองเที่ยวที่อยูภายในโปรชัวรใหแกนักทองเที่ยว
โดยนักทองเที่ยวจะจายเงินคาบริการนําเที่ยวในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิตใหแกมัคคุเทศก
โดยถื อ เป น รายได ที่ ไ ด รั บ เป น เงิ น สดหรื อ เงิ น ฝากธนาคารในแต ล ะเดื อ นของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว
ซึ่งมัคคุเทศกมีหนาที่ที่ตองนําเงินที่ไดรับจากการขายทัวรจายคืนใหแกธุรกิจนําเที่ยว โดยจะเปน
หนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการรับรูเปนรายได
1.2) รายไดจากการใหบริการขนสง (Transfer)
เปนรายไดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการรับนักทองเที่ยวจากสนามบิน/สถานีรถไฟ
ไปสงยังที่พัก (Transfer In) และการรับนักทองเที่ยวจากที่พักไปยังสนามบิน/สถานีรถไฟ (Transfer
Out) หรือรับ-สงนักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวตองการ ซึ่งแบงวงจรรายไดจาก
การใหบริการขนสงเปน 2 ประเภท คือ
(ก) รายไดจากการใหบริการขนสงที่ยังมิไดรับชําระ
เป น รายได ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการสํ า รองบริ ก ารขนส ง โดยตั ว แทนจั ด
นําเที่ยวเพื่อใหบริการขนสงแกนักทองเที่ยว และธุรกิจนําเที่ยวไดใหบริการขนสงแกนักทองเทีย่ ว
เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวแตยังมิไดรับชําระเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว โดยธุรกิจนําเที่ยวจะถือวา
ตัวแทนจัดนําเที่ยวเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งการดําเนินงานของวงจรนี้เกิดขึ้นเมื่อแผนก
Booking ไดรับการสํารองบริการขนสงจากตัวแทนจัดนําเที่ยว และแผนก Operation ไดทําการจัด
มัคคุเทศกและคนขับรถเพื่อใหบริการขนสงแกนักทองเที่ยว เมื่อมัคคุเทศกปฏิบัติหนาที่เปนที่
เรียบรอยแลว ธุรกิจนําเที่ยวจะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยวซึ่งจะเปนหนาที่ของ
แผนกบัญชีและการเงินในการดําเนินการรับเงินจนสิ้นสุดกระบวนการรับรูเปนรายได
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(ข) รายไดจากการใหบริการขนสงที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
เปนรายไดที่ไดรับจากการที่นักทองเที่ยวติดตอขอใชบริการขนสงกับ
ธุรกิจนําเที่ยว หรือมัคคุเทศกทําการขายการรับ-สงใหแกนักทองเที่ยว (Transfer) โดยนักทองเที่ยว
จะจายชําระคาบริการการรับ-สงนักทองเที่ยว (Transfer) ในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิตใหแก
มัคคุเทศก ซึ่งถือเปนรายไดที่ไดรับเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารในแตละเดือนของธุรกิจ
นําเที่ยว นอกจากนี้มัคคุเทศกมีหนาที่ที่ตองนําเงินที่ไดรับจากการขายทัวรจายคืนใหแกธุรกิจ
นําเที่ยว โดยจะเปนหนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน และดําเนินการจนสิ้นสุด
กระบวนการรับรูเปนรายได
1.3) รายไดจากการใหบริการสํารองที่พัก/ขายที่พัก
เปนรายไดเสริมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวในลักษณะของการ
ใหบริการสํารองที่พักใหแกนักทองเที่ยวที่ยังไมมีที่พักเมื่อเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม หรือ
ตองการพักตอ ซึ่งสามารถแบงรูปแบบของรายไดจากการสํารองที่พักได 2 กรณี คือ
(ก) กรณีเปนตัวแทนสํารองที่พักใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวเขามาติดตอขอสํารองที่พักกับธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจ
นําเที่ยวจะสํารองที่พักและขายที่พักใหแกนักทองเที่ยวดวยราคาที่พักตามอัตราราคา(Contact Rate)
ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวไดทําสัญญาตกลงไวกับโรงแรมตางๆ โดยธุรกิจนําเที่ยวจะไดรับผลตอบแทน
ในรูปแบบของคานายหนาจากการขายที่พักในอัตรารอยละของยอดขาย ซึ่งแลวแตทําการตกลง
กั น ระหว า งธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วกั บ ตั ว แทนจั ด นํ า เที่ ย ว โดยเป น หน า ที่ ข องแผนก Bookingในการ
ดําเนินการติดตอกับตัวแทนจัดนําเที่ยวเพื่อขอใบสํารองที่พัก(Voucher) และจัดสงใหแกโรงแรมที่
ไดสํารองไว และเมื่อนักทองเที่ยวจายชําระเงินคาที่พัก แผนก Booking มีหนาที่นําเงินคาที่พักจาย
คืนใหแกธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งจะเปนหนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงินและดําเนินการ
จนสิ้นสุดกระบวนการรับรูเปนรายได
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(ข) กรณีใหบริการจําหนายหองพักใหแกนักทองเที่ยวโดยตรง
ในกรณีนี้ธุรกิจนําเที่ยวจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจากการ
จําหนายที่พัก เนื่องจากธุรกิจนําเที่ยวไดมีการทําสัญญาตกลงในเรื่องของราคาที่พักกับโรงแรม
ตางๆ โดยตรง จากนั้นธุรกิจนําเที่ยวจะกําหนดราคาขายหองพักโรงแรมตางๆ ไวเพื่อใหบริการแก
นักทองเที่ยวที่ติดตอขอสํารองที่พัก และเมื่อนักทองเที่ยวติดตอขอสํารองที่พักกับธุรกิจนําเที่ยว
แผนก Booking จะมีหนาที่ติดตอและจัดสงใบสํารองที่พัก (Voucher)ไปยังโรงแรมที่นักทองเที่ยว
ตองการพักและเมื่อนักทองเที่ยวจายชําระเงินคาที่พัก แผนก Booking มีหนาที่นําเงินคาที่พักจาย
คืนใหแกธุรกิจนําเที่ยว โดยจะเปนหนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน และดําเนินการ
จนสิ้นสุดกระบวนการรับรูเปนรายได
1.4) รายไดจากการใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
เป น บริ ก ารเสริ ม ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วดํ า เนิ น การขึ้ น เพื่ อ ให ก ารท อ งเที่ ย วของนั ก
ทองเที่ยวสมบูรณแบบยิ่งขึ้น และอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวในกรณีที่นักทองเที่ยว
ตองการเดินทางไปยังจังหวัดหรือประเทศตางๆ รายไดจากการใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
สามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี ไดแก
(ก) กรณีประกอบธุรกิจเปนตัวแทนสายการบินโดยตรง
ในกรณีนี้ธุรกิจนําเที่ยวจะมีการเซ็นตสัญญากับสายการบินตางๆ ในเรื่อง
ของการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน ภายใตการทําสัญญาแตงตั้งการเปนตัวแทน
จําหนายตั๋วเครื่องบินนี้กําหนดใหธุรกิจนําเที่ยวสงพนักงานเขารวมอบรมเกี่ยวกับระบบการจองการ
จําหนายตั๋วเครื่องบิน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการสํารองที่นั่ง โดยมีเจาหนาที่ของแตละ
สายการบินเปนผูจัดอบรมและใหขอมูลความรูเกี่ยวกับธุรกิจทางดานนี้ นอกจากนี้ภายใตสัญญา
ตกลงนี้มีการกําหนดในเรื่องของการวางเงินประกัน (Bank Warranty) ตอตั๋วที่ธุรกิจนําเที่ยวตอง
วางเงินไวเพื่อเปนตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบินของแตละสายการบิน การกําหนดโควตาที่ไดรับใน
การสํารองที่นั่งของแตละสายการบิน การกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการเปนตัวแทน
จําหนายตั๋วเครื่องบิน โดยที่ผลตอบแทนที่ธุรกิจนําเที่ยวไดรับจากการเปนตัวแทนจําหนายตั๋ว
เครื่องบินของสายการบินโดยตรงนั้นจะไดรับในรูปแบบของคานายหนาในอัตรารอยละของราคา
ขายที่ยังไมรวมคาประกันภัย คาภาษี หรือที่เรียกวา ราคาแฟร (Fair Price) โดยลูกคาของธุรกิจ
นําเที่ยวที่ใหบริการสํารองและจําหนายตั๋วเครื่องบินแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
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- ลูกคาประเภทที่เปนนักทองเที่ยว และชําระเงินคาตั๋วเครื่องบิน
เปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
- ลูกคาประเภทที่เปนกิจการคูคา อาจเปนกิจการนําเที่ยวอื่นๆ ที่
มิไดใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน และกิจการดังกลาวใชบริการสํารองตั๋วเครื่องบินกับธุรกิจ
นําเที่ยวโดยธุรกิจนําเที่ยวจะใหเครดิตหรือใหสินเชื่อแกกิจการคูคา ซึ่งแลวแตนโยบายของแตละ
กิจการวาใหสินเชื่อแกลูกคากี่วัน
การใหบริการสํารองตั๋วเครื่องบินจะเปนหนาที่ของแผนก Booking ใน
การเขาระบบโปรแกรมสํารองตั๋วเครื่องบิน ที่เรียกวา ระบบสํ ารองที่ นั่งอะมาดิอุส (Amadeus)
เพื่อตรวจสอบในระบบวามีที่นั่งวางสําหรับนักทองเที่ยวหรือไม หากมีที่นั่งวางจะสํารองที่นั่งและ
เรียกเก็บเงินจากนักทองเที่ยว แผนก Booking มีหนาที่นําเงินคาที่พักจายคืนใหแกธุรกิจนําเที่ยว
โดยจะเปนหนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน และดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ
รับรูเปนรายได
(ข) กรณีสํารองตั๋วเครื่องบินจากกิจการคูคาที่เปนตัวแทนของสายการบิน
ในกรณีนี้ธุรกิจนําเที่ยวมีการตกลงทําสัญญาเกี่ยวกับราคาสุทธิ(Net Price)
ของตั๋วเครื่องบินที่ตัวแทนสายการบินเรียกเก็บกับธุรกิจนําเที่ยว และราคาขายที่ธุรกิจนําเที่ยวเรียก
เก็บจากนักทองเที่ยว คือ ราคาที่ระบุอยูหนาตั๋ว (Ticket Price) ผลตอบแทนที่ธุรกิจนําเที่ยวไดรับ
จากการใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบินในกรณีนี้ คือ กําไรจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน ซึ่งจะเปน
หนาที่ของแผนก Booking ในการติดตอตัวแทนสายการบินและจัดสงใบสํารองตั๋วเครื่องบิน
(Voucher) ไปยังตัวแทนสายการบินที่เปนคูคา กรณีที่มีนักทองเที่ยวติดตอขอสํารองตั๋วเครื่องบิน
และเรียกเก็บเงินจากนักทองเที่ยว แผนก Booking มีหนาที่นําเงินคาที่พักจายคืนใหแกธรุ กิจนําเทีย่ ว
โดยจะเปนหนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน และดําเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ
รับรูเปนรายได
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1.5) รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับ
เปน รายได ที่ธุรกิจ นํา เที่ย วไดรับเสริม หรือเพิ่ มเติ ม จากการให บริการนํา เที่ ย ว
เนื่องจากความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการเที่ยวชมหรือเดินทางไปสถานที่ตางๆ ที่ไมไดอยู
ในโปรแกรมทัวรของธุรกิจนําเที่ยว โดยที่รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับแบงเปน
2 กรณี ไดแก
(ก) รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับที่ยังมิไดรับชําระ
เปนรายไดที่เกิดขึ้นเนื่องจากไดรับการสํารองบริการเชารถโดยตัวแทน
จัดนําเที่ยวสงใบงานมาใหธุรกิจนําเที่ยว แผนก Operation มีหนาที่ในการจัดคนขับรถเพื่อให
บริการเชารถแกนักทองเที่ยว และเมื่อใหบริการเชารถเปนที่เรียบรอยแลว แผนกการเงินและบัญชี
จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยวที่ถือวาเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเที่ยวและดําเนินการ
จนสิ้นสุดกระบวนการรับรูเปนรายได
(ข) รายไดจากการใหบริการเชารถที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
เปนรายไดที่ธุรกิจนําเที่ยวไดรับจากการที่มัคคุเทศกขายบริการเชารถ
ใหแ กนัก ทองเที่ยว โดยนัก ทองเที่ยวจายเงิน คาเชารถในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิตใหแ ก
มัคคุเทศก ซึ่งถือเปนรายไดที่ไดรับเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารในแตละเดือนของธุรกิจ
นําเที่ยว นอกจากนี้มัคคุเทศกมีหนาที่ที่ตองนําเงินที่ไดรับจากการขายทัวรจายคืนใหแกธุรกิจ
นําเที่ยว โดยจะเปนหนาที่ของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน และดําเนินการจนสิ้นสุด
กระบวนการรับรูเปนรายได
2) การดําเนินที่เกี่ยวของกับคาใชจายและเจาหนี้
เปนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใหบริการนําเที่ยวและใหบริการตาง ๆ ของธุรกิจ
นําเที่ยวแลวกอใหเกิดคาใชจายที่เปนภาระผูกพันของธุรกิจนําเที่ยวที่ตองจายชําระ และรับรูเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจนําเที่ยว สามารถจําแนกคาใชจายตามลักษณะการจายได
4 ประเภท ดังนี้
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2.1) คาใชจายที่เกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน (ระบบเงินสดยอย)
รายจายในลักษณะนี้ธุรกิจนําเที่ยวจะกําหนดวงเงินสดยอยใหแผนกการเงินซึ่งถือ
เปนผูรักษาเงินสดยอย เพื่อเบิกใชสําหรับจายคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยจํานวนเงินที่
กําหนดใหเบิกเปนวงเงินสดยอยนั้นจะแลวแตนโยบายของแตละกิจการวากําหนดไวใหเปนจํานวน
เทาใด และถาหากไมเพียงพอตอการใชจายในแตละวันสามารถเบิกเพิ่มเติมได ในแตละวันแผนก
การเงินจะเบิกเงินสดยอยกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีที่ควบคุมดูแลทางดานการเงินอยู
ซึ่ ง ค า ใช จ า ยที่ เ ป น จํ า นวนเงิ น ไม ม ากนั ก และเป น หน า ที่ ข องผู รั ก ษาเงิ น สดย อ ยจะต อ งจ า ยนั้ น
แบงเปน 3 ประเภทดังนี้
(ก) คาใชจายเงินทดรองจาย
เปนจํานวนเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวสํารองจายใหแกมัคคุเทศกไปกอนในกรณี
ที่ใหบริการนําเที่ยวแลวมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการใหบริการนําเที่ยว เชน คาอาหาร คาที่พัก เปนตน
(ข) คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก
เปนใบรายงานที่มัคคุเทศกเปนผูจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดใหธุรกิจ
นําเที่ยวทราบถึงการทํางานของมัคคุเทศก และคาใชจายที่มัคคุเทศกไดจายไปในระหวางการ
ใหบริการนําเที่ยว รวมถึงเพื่อเบิกคาเบี้ยเลี้ยงของมัคคุเทศกในการใหบริการนําเที่ยว
(ค) สําหรับคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
เปนคาใชจายที่มีลักษณะเปนคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ของธุ รกิ จนํ าเที่ย ว และเปน คาใชจายที่เป นจํานวนเงินไมมากนั ก เชน คาขยะ คาน้ําประปา
คาไปรษณีย เปนตน
เมื่อสิ้นวันแผนกการเงินมีหนาที่ในการรวบรวมรายการและหลักฐานที่ไดรับจาก
การจายคาใชจายทั้ง 3 ประเภทที่ไดทําการจายคาใชจายไปในแตละวันแนบกับใบรับ-จายเงิน
ประจําวันไปขอเบิกชดเชยวงเงินสดยอยกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
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2.2) รายจายที่เปนจํานวนเงินมาก (จายผานระบบเช็ค)
ในกรณี นี้ ห ากธุ รกิจ นํา เที่ย วมีคา ใชจ า ยที่ตองจ า ยเปน จํ า นวนเงิ น ที่ มาก ธุ รกิจ
นําเที่ยวจะจายชําระคาใชจายที่มีจํานวนเงินมากดวยเช็ค เพื่อควบคุมการจายเงินของธุรกิจนําเที่ยว
โดยที่ธุรกิจนําเที่ยวตองเปดบัญชีกระแสรายวันในนามของธุรกิจนําเที่ยวกับทางธนาคารกอนจึงจะ
สามารถจายผานระบบเช็คได คาใชจายที่ตองจายเปนจํานวนเงินที่มากในธุรกิจนําเที่ยวนี้ เชน
คาอาหารขันโตก คาใชจายเกี่ยวกับรถ เปนตน
2.3) รายจายที่ยังมิไดจายชําระซึ่งถือวาเปนเจาหนี้ของธุรกิจนําเที่ยว
เปนรายจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว แตยังมิไดทําการจายเงิน
ขณะที่ใชบริการเสร็จสิ้นแลว เชน การที่มัคคุเทศกพานักทองเที่ยวไปขี่ชางและลองแพ ซึ่งทางปาง
ชางมีการตกลงทําสัญญากับธุรกิจนําเที่ยวดวยการใหธุรกิจนําเที่ยวใชบริการกอนโดยที่ไมตองจาย
ชําระเงิน และทางปางชางจะทําการเรียกเก็บเงินภายหลัง เปนตน และเมื่อทางเจาหนี้เรียกเก็บเงิน
ธุรกิจนําเที่ยวจะพิจารณาจากจํานวนเงินที่ตองชําระเปนหลัก ถาเปนจํานวนเงินที่ไมเกิน 5,000 บาท
จะทําการจายชําระใหแกเจาหนี้ดวยเงินสด โดยเปนหนาที่ของแผนกการเงินหรือผูรักษาเงินสดยอย
แตหากเปนจํานวนเงินที่เกิน 5,000 บาท จะทําการจายชําระดวยเช็ค โดยเปนหนาที่ของผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกการเงินในการจายชําระ
2.4) รายจายเงินเดือนและคาแรงของพนักงาน
เปนหนาที่ของแผนกบุคคลในการรวบรวม จัดทําใบรายไดพนักงานรายตัวและ
ใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรงประจําเดือนใหแกแผนกการเงินในทุก ๆ วันสิ้นเดือน เพื่อที่แผนก
การเงินจะไดจัดทําใบสําคัญจาย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จาย และจัดเตรียมเช็ค
เปล า เพื่ อ ส ง มอบให ผู มี อํ า นาจหรื อ หั ว หน า แผนกบั ญ ชี เ ซ็ น ต อ นุ มั ติ และนํ า เงิ น เข า บั ญ ชี ข อง
พนักงานตอไป
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1.6 เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
เปนเอกสารและแบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานแตละแผนกของ
ธุรกิจนําเที่ยว เพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวเปนไปอยางมีระบบ ซึ่งสามารถแบ ง
เอกสารและแบบฟอรมออกเปน 2 ประเภทไดแก
1) เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานรายได
เปนเอกสารและแบบฟอรมที่แผนกตางๆ ของธุรกิจนําเที่ยวใชเพื่อการติดตอ และ
เปนหลักฐานในการทํางานรวมกันเพื่อกอใหเกิดรายไดจากการใหบริการนําเที่ยว ซึ่งเอกสารและ
แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานรายได ไดแก
1.1) ใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพจัดสงใหธุรกิจนําเที่ยว
เปนเอกสารที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวจัดทําขึ้นและจัดสงมาใหธุรกิจนําเที่ยว
เพื่อสํารองทัวร สํารองการรับ-สงนักทองเที่ยวไวลวงหนา
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 186)
1.2) ใบ Job Order
เปนเอกสารที่แผนก Operation จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับแจงงานใหแก
มัคคุ เทศก โดยจะระบุ ใ ห มัคคุ เทศกทราบถึงรายละเอียดของงานที่จ ะตองใหบริการนํา เที่ ย ว
และมั ค คุ เ ทศก จ ะใช เ อกสารนี้ เ ป น หลั ก ฐานในการเบิ ก ค า เบี้ ย เลี้ ย งจากการให บ ริ ก ารนํ า เที่ ย ว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 187 )
1.3) บิลขายทัวร
เปนเอกสารที่มัคคุเทศกใ ช สํา หรั บบั น ทึก การขายทัวร ขายการรับ-สง
นั ก ท อ งเที่ ย วของมั ค คุ เ ทศก และออกให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น หลั ก ฐานในการจ า ยเงิ น ของ
นักทองเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 188)
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1.4) ใบสํารองทัวร/การรับ-สง ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวเปนผูออก
เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยตัวแทนจัดนําเที่ยวที่ตางประเทศหรือตัวแทน
จัดนําเที่ยวที่กรุงเทพมอบใหแกนักทองเที่ยว ในขณะที่นักทองเที่ยวจายชําระเงินเพื่อเปนหลักฐาน
ในการใชบริการกับธุรกิจนําเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 189)
1.5) ใบสํารองที่พัก(Voucher) ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวปนผูออก
เปนเอกสารที่ใชในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวเปนตัวแทนจําหนายที่พักใหแก
ตัวแทนจัดนําเที่ยว เอกสารนี้จัดทําโดยตัวแทนจัดนําเที่ยวและสงมาใหธุรกิจนําเที่ยวเพื่อที่ธุรกิจ
นําเที่ยวจะทําการสงตอใหแกโรงแรมที่นักทองเที่ยวซื้อ เพื่อเปนหลักฐานในการสํารองที่พักใหแก
นักทองเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 190)
1.6) ใบสรุปยอดการขายที่พักในแตละเดือน
เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําขึ้นในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวเปนตัวแทน
จําหนายที่พักใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว เพื่อสรุปยอดขายหองพักที่ทางธุรกิจนําเที่ยวขายไดในแตละ
เดือนเสนอใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 191)
1.7) ใบสํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋วเครื่องบินที่ธุรกิจนําเที่ยวเปนผูออก
เปนเอกสารที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นเพื่อใชในการสํารองที่พัก สํารองตั๋ว
เครื่องบิน สํารองชาง สํารองเรือ หรือการสํารองตางๆ ที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว แผนก Booking
มีหนาที่จัดทําขึ้นเพื่อสงไปสํารองยังกิจการตางๆ
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 192)
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1.8) ใบแจงหนี้หรือใบสงตั๋วเครื่องบิน
เปนเอกสารที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงิน
และนําสงตั๋วเครื่องบินใหแกกิจการคูคา ในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวเปนตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน
กับสายการบินตางๆ โดยตรง
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 193)
1.9) ใบแจงหนี้ที่จัดทําขึ้นเพื่อเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว
เปนเอกสารที่แผนกบัญชีลูกหนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมรายละเอียดในการ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้หรือตัวแทนจัดนําเที่ยว ซึ่งภายในใบแจงหนี้จะเรียกเก็บเงินคาใหบริการ
นําเที่ยวและการใหบริการรับ-สงนักทองเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 194)
1.10) ตารางรวบรวมรายละเอียดการใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว
เป น ตารางที่ แ ผนกบั ญ ชี ลู ก หนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รวบรวมรายละเอี ย ดการ
ใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในแตละเดือน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้เพื่อเรียก
เก็บเงินกับตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 195)
1.11) ตารางรวบรวมรายละเอียดการใหบริการรับ-สงนักทองเที่ยว
เป น ตารางที่ แ ผนกบั ญ ชี ลู ก หนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รวบรวมรายละเอี ย ดการ
ใหบริการรับ-สงนักทองเที่ยวในแตละเดือน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บ
เงินกับตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 196)
1.12) ใบสําคัญรับเงิน
เปนเอกสารที่แผนกการเงินเปน ผูจัดทําเพื่อสงมอบใหผูมีอํานาจหรือ
หัวหนาแผนกบัญชีทําการเซ็นตอนุมัติเมื่อไดรับเงินในทุกกรณี
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 197)
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1.13) ใบกํากับภาษี
เปนเอกสารที่แผนกการเงินเปนผูจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในการรับเงิน
ใหแกแผนกบัญชีในการบันทึกบัญชี รวมถึงเปนหนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่
ที่มีหนาที่ในการออกใบกํากับภาษี รายไดที่ธุรกิจนําเที่ยวตองทําการออกใบกํากับภาษี ไดแก รายได
คาบริการนําเที่ยว รายไดคาเชารถ รายไดคาที่พัก
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 198)
1.14) ใบเสร็จรับเงิน
เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในการรับเงินและ
ทําการบันทึกบัญชีวาธุรกิจนําเที่ยวไดรับเงินเปนที่เรียบรอยแลว รายไดที่ธุรกิจนําเที่ยวจะทําการ
ออกใบเสร็จรับเงิน ไดแก รายไดจากการใหบริการขนสง รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 199)

2) เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานคาใชจาย
เปนเอกสารและแบบฟอรมที่ใชในการจายคาใชจายที่เกิดขึ้นของธุรกิจนําเที่ยวให
เปนไปอยางมีระบบ และควบคุมการดําเนินงานของแผนกการเงินและบัญชีมิใหเกิดการทุจริต
สามารถทําการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองได โดยที่เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานคาใชจาย ไดแก
2.1) ใบสํารองคาใชจาย
เป นเอกสารที่ แ ผนกการเงิน จัด ทําขึ้น เพื่ อ เปน หลั ก ฐานในการเบิ ก เงิ น
ทดรองจ า ยให แ ก มั ค คุ เ ทศก เพื่ อ ใช เ ป น เงิ น สํ า รองในการจ า ยค า ใช จ า ยในการทํ า ทั ว ร ไ ปก อ น
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 200)
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2.2) ใบสําคัญจาย
เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนหลักฐานในการจายเงิน
ทุกครั้งของแผนกการเงินและผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี โดยจะจัดทําขึ้นโดยมีแผนก
การเงินเปนผูอนุมัติในกรณีที่จายเงินจากระบบเงินสดยอยโดยแผนกการเงิน ผูมีอํานาจหรือหัวหนา
แผนกบัญชีเปนผูอนุมัติในกรณีที่จายเงินโดยเช็ค
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 201)
2.3) ใบรายงานมัคคุเทศก/คาใชจาย
เปนเอกสารที่มัคคุเทศกเปนผูจัดทําขึ้นเพื่อรายงานและชี้แจงรายละเอียด
การใหบริการนําเที่ยววาระหวางการใหบริการนําเที่ยวเกิดคาใชจายอะไรขึ้นบาง และใชในการเบิก
คาเบี้ยเลี้ยงจากการใหบริการนําเที่ยว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 202)
2.4) ใบรายการยอดขายทัวร
เปนเอกสารที่มัคคุเทศกจัดทําขึ้นเพื่อระบุยอดขายทัวร Option ที่ขายได
และใชประกอบการเบิกคาคอมมิชชั่นจากการขายทัวร และเพื่อแนบกับใบรายงานมัคคุเทศกโดย
ธุรกิจนําเที่ยวจะใหคาตอบแทนจากการขายทัวรหรือคาคอมมิชชั่นเปนอัตรารอยละของยอดขาย
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 203)

2.5) ใบรับ-จายเงินประจําวัน
เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําขึ้นเพื่อใชในการบันทึกการรับเงินสด
ยอยจากผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี และใชในการบันทึกการจายเงินสดยอยประจําวันของ
แผนกการเงิน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 204)
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2.6) ใบรายไดพนักงานรายตัว
เปนเอกสารที่แผนกบุคคลจัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดเงินได
ของพนักงานในแตละเดือน และเพื่อนําสงใหแกแผนกการเงินในทุกสิ้นเดือน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 205)
2.7) ใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรงประจําเดือน
เปนเอกสารที่แผนกบุคคลจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมรายละเอียดเงินไดที่ตอง
ทําการจายใหแกพนักงานแตละคนเพื่อนําสงใหแกแผนกการเงินในทุก ๆ สิ้นเดือน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข หนา 206)
จากแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
ขางตน จะเห็นไดวาเอกสารและแบบฟอรมตางๆ จะถูกนําไปใหในเหตุการณหรือการดําเนินงาน
ในดานตางๆ ของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
ชื่อเอกสารและแบบฟอรม
ดานรายไดและลูกหนี้
1. ใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวสงให
2. ใบ Job Order
3. บิลขายทัวร

ผูรับเอกสาร

ตัวแทนจัดนําเที่ยว แผนกสํารองทัวร
ที่กรุงเทพ
แผนกดําเนินการ
- มัคคุเทศก
- คนขับรถ
มัคคุเทศก/
- แผนกดําเนินการ
แผนกสํารองทัวร - หัวหนาแผนกบัญชี
ตัวแทนจัดนําเที่ยว มัคคุเทศกเรียกเก็บ
จากนักทองเที่ยว
ตัวแทนจัดนําเที่ยว แผนกสํารองทัวร

6. ใบสรุปยอดการขายที่พักในแตละ
เดือน

แผนกการเงิน

7. ใบสํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋วเครื่องบินที่
ธุรกิจนําเที่ยวเปนผูออก

แผนกสํารองทัวร

ตัวแทนจัดนําเที่ยว

วัตถุประสงค

ความถี่

เพื่อสํารองทัวรและการรับ-สงนักทองเที่ยว
ประจําสัปดาห
ลวงหนา
เพื่อแจงงานการใหบริการนําเที่ยวใหแก
ประจําวัน
มัคคุเทศกและคนขับรถ
เพื่อเปนหลักฐานการจายชําระเงินของ
ทุกครั้งที่ขายทัวร/ที่
นักทองเที่ยวและแจงงานใหแกกิจการ
พัก/ตั๋วเครื่องบินได
เพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงิน
ทุกครั้งที่นักทองเที่ยว
คาบริการนําเที่ยวกับตัวแทนจัดนําเที่ยว
สํารองทัวร
เพื่อแผนกสํารองทัวรจะไดสงเอกสารนี้ไป ทุกครั้งที่นักทองเที่ยว
ยังโรงแรมเพื่อยืนยันการสํารองที่พัก
สํารองที่พัก
เพื่อสรุปยอดขายหองพักเสนอตัวแทนจัด
นําเที่ยวในการเบิกคานายหนา

กิ จ การคู ค า /โรงแรม เพื่อสํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋วเครื่องบิน
คูคา/ตัวแทนจําหนาย
ตั๋วเครื่องบิน

ประจําเดือน
ทุกครั้งที่นักทองเที่ยว
สํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋ว
เครื่องบิน

49

4. ใบสํารองทัวร/การรับสง (Voucher)
ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวเปนผูออก
5. ใบสํารองที่พัก (Voucher) ที่ตัวแทน
จัดนําเที่ยวเปนผูออก

ผูจัดทํา
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ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
ชื่อเอกสารและแบบฟอรม
ดานรายไดและลูกหนี้ (ตอ)
8. ใบแจงหนี้หรือใบสงตั๋วเครือ่ งบิน

ผูรับเอกสาร

วัตถุประสงค

ความถี่

แผนกบัญชีลูกหนี้

กิจการคูคาที่เปน
ลูกหนี้
แผนกบัญชีลูกหนี้ ตัวแทนจัดนําเที่ยว

เพื่อเรียกเก็บเงินและนําสงตั๋วเครื่องบินแก
กิจการคูคา
เพื่อเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว

ทุกครั้งที่มีการนําสง
ตั๋วเครื่องบิน
ประจําเดือน

แผนกบัญชีลูกหนี้ ตัวแทนจัดนําเที่ยว

เพื่อเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้ใน
การเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว
เพื่อเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้ใน
การเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว
เพื่อเปนหลักฐานการรับเงินในทุกกรณี

ประจําเดือน

แผนกบัญชีลูกหนี้ ตัวแทนจัดนําเที่ยว

ประจําเดือน

แผนกการเงิน

หัวหนาแผนกบัญชี

ประจําวัน

13. ใบกํากับภาษี

แผนกการเงิน

แผนกบัญชี

เพื่ อ เป น หลั ก ฐานในการรั บ เงิ น และ
ประกอบการจัดทํารายงานภาษีขาย

ประจําวัน

14. ใบเสร็จรับเงิน

แผนกการเงิน

แผนกบัญชี

เพื่ อ เป น หลั ก ฐานในการรั บ เงิ น ในกรณี
รายไดจากการใหบริการขนสง และรายได
จากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน

ประจําวัน
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9. ใบแจงหนี้ที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้น
เพื่อเรียกเก็บเงินตัวแทนจัดนําเที่ยว
10. ตารางรวบรวมรายละเอียดการ
ใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว
11. ตารางรวบรวมรายละเอียดการ
ใหบริการรับ-สงแกนักทองเที่ยว
12. ใบสําคัญรับเงิน

ผูจัดทํา
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ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว(ตอ)
ชื่อเอกสารและแบบฟอรม

ผูจัดทํา

ผูรับเอกสาร

ดานรายจายและเจาหนี้
1. ใบสํารองคาใชจาย

แผนกการเงิน

มัคคุเทศก

2. ใบสําคัญจาย

แผนกการเงิน

หัวหนาแผนกบัญชี

มัคคุเทศก

แผนกการเงิน

4. ใบรายการยอดขายทัวร

มัคคุเทศก

แผนกการเงิน

5. ใบรับ-จายเงินประจําวัน

แผนกการเงิน

หัวหนาแผนกบัญชี

6. ใบรายไดพนักงานรายตัว

แผนกบุคคล

แผนกการเงิน

7. ใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรง
ประจําเดือน

แผนกบุคคล

แผนกการเงิน

ความถี่

เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกเงินทดรองจาย
ใหแกมัคคุเทศก
เพื่อเปนหลักฐานในการจายเงินในทุกกรณี

ประจําวัน
ประจําวัน

เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกคาใชจายใน
หลังจากใหบริการนํา
การใหบริการนําเที่ยว รวมถึงคาเบี้ยเลี้ยง
เที่ยวเสร็จสิ้น
เพื่อแนบกับใบรายงานมัคคุเทศกเปน
หลังจากใหบริการนํา
หลักฐานเบิกคาคอมมิชชั่นจากการขายทัวร
เทีย่ วเสร็จสิ้น
เพื่ อ เป น หลั ก ฐานการรั บ -จ า ยเงิ น สดย อ ย
ประจําวัน
จากหัวหนาแผนกบัญชี
เพื่อรวบรวมเงินไดของพนักงานในแตละ
ประจําเดือน
เดือน
เพื่อแผนกการเงินนํายอดรวมไปจัดทําเช็ค
และนําเงินเดือนเขาบัญชีของพนักงาน

ประจําเดือน
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3. ใบรายงานมัคคุเทศก/คาใชจาย

วัตถุประสงค
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2. ผลจากการสํารวจการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจ
นําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม โดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังผูทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมที่ขึ้นทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 128 ราย
และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 75 ราย ผลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดย
ใชโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)ประกอบดวย ความถี่(Frequency) รอยละ
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 การบันทึกรายการทางบัญชี
สวนที่ 3 การเสียภาษีอากร
สวนที่ 4 ปญหาทางดานการจัดทําบัญชีที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจนําเที่ยว

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 4-2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหนงงานของผูต อบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
พนักงานบัญชี
42
56.00
หัวหนาแผนกบัญชี
12
16.00
เจาหนาทีก่ ารเงิน
9
12.00
12
16.00
ผูจัดการ
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-2 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ อ ยู ใ นตํ า แหน ง พนั ก งานบั ญ ชี
คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาอยูในตําแหนงหัวหนาแผนกบัญชีและผูจัดการคิดเปนรอยละ 16.00
และอยูในตําแหนงแผนกการเงินคิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-3 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3
4.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16
21.33
50
66.67
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
6
8.00
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมามีการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเปน
รอยละ 21.33 มีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.00 และมีระดับการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ

ตารางที่ 4-4 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประสบการณในการทํางาน ณ สถานประกอบการ
นี้ของผูตอบแบบสอบถาม
ประสบการณในการทํางาน ณ สถาน
จํานวน
รอยละ
ประกอบการนีข้ องผูต อบแบบสอบถาม
นอยกวา 1 ป
8
10.67
1-3 ป
28
37.33
มากกวา 3 ป- 5 ป
7
9.33
32
42.67
5 ปขึ้นไป
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานในธุรกิจนําเที่ยว
สวนใหญมีระยะเวลา 5 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.67 รองลงมามีประสบการณการทํางาน 1-3 ป
คิดเปน 37.33 มีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป คิดเปน 10.67 และมีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 3 ป ถึง 5 ป คิดเปนรอยละ 9.33 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-5 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ลักษณะการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
หางหุนสวนจํากัด
31
41.33
บริษัทจํากัด
44
58.67
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-5 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ในรูปแบบของบริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ 58.67 รองลงมาประกอบธุรกิจนําเที่ยวในรูปแบบของ
หางหุนสวนจํากัด คิดเปนรอยละ 41.33

ตารางที่ 4-6 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทการใหบริการของธุรกิจนําเที่ยว
บริการของธุรกิจนําเที่ยว
ใหบริการเฉพาะนําเที่ยว
ใหบริการเชารถ
ใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
ใหบริการสํารองที่พัก
ใหบริการทุกขอที่กลาวมา

ใหบริการ
จํานวน รอยละ
68
90.67
38
50.67
15
20.00
22
29.33
45
60.00

ไมใหบริการ
จํานวน รอยละ
7
9.33
37
49.33
60
80.00
53
70.67
30
40.00

รวม
จํานวน รอยละ
75
100.00
75
100.00
75
100.00
75
100.00
75
100.00

จากตารางที่ 4-6 พบว า ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ส ว นใหญ ใ ห บ ริ ก ารเฉพาะ
นําเที่ยว คิดเปนรอยละ 90.67 และไมใหบริการเฉพาะนําเที่ยว คิดเปนรอยละ 9.33
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการเชารถ คิดเปนรอยละ 50.67 และ
ไมใหบริการเชารถ คิดเปนรอยละ 49.33
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน คิดเปนรอยละ
20.00 และไมใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน คิดเปนรอยละ 80.00
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการจองหองพัก คิดเปนรอยละ 29.33
และไมใหบริการจองหองพัก คิดเปนรอยละ 70.67
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ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการครบวงจรทั้งนําเที่ยว เชารถ จําหนาย
ตั๋วเครื่องบิน สํารองที่พัก คิดเปนรอยละ 60.00 และไมใหบริการครบวงจรคิดเปนรอยละ 40.00

ตารางที่ 4-7 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของธุรกิจนําเที่ยว
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 100,000 บาท
4
5.34
100,000 – 500,000 บาท
22
29.33
500,001 – 1,000,000 บาท
12
16.00
1,000,000 บาทขึ้นไป
37
49.33
รวม
75
100
จากตารางที่ 4-7 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
สวนใหญ 1,000,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 49.33 รองลงมามีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
100,000 – 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.33 มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 500,001 – 1,000,000
บาท คิดเปนรอยละ 16.00 และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวต่ําวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ
5.34 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-8 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระยะเวลาที่กิจการเปดดําเนินการธุรกิจนําเที่ยว
ระยะเวลาที่กิจการเปดดําเนินการธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
1 - 5 ป
28
37.33
มากกวา 5 ป – 10 ป
15
20.00
มากกวา 10 ป
32
42.67
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-8 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการธุรกิจ
นําเที่ยวมากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 42.67 รองลงมามีระยะเวลาในการเปดดําเนินการธุรกิจ
นําเที่ยว 1-5 ป คิดเปนรอยละ 37.33 และมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการธุรกิจนําเที่ยวมากกวา
5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ

ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามรายไดของธุรกิจนําเที่ยว
รายไดของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รายไดไมเกิน 5 ลานบาทตอป
34
มากกวา 5 ลานบาท – 15 ลานบาทตอป
30
มากกวา 15 ลานบาท – 30 ลานบาทตอป
4
มากกวา 30 ลานบาท
7
รวม
75

รอยละ
45.33
40.33
5.34
9.33
100.00

จากตารางที่ 4-9 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีรายไดไมเกิน 5 ลานบาทตอป คิดเปน
รอยละ 45.33 รองลงมามีรายไดมากกวา 5 ลานบาท – 15 ลานบาทตอป คิดเปนรอยละ 40.33
มีรายไดมากกวา 30 ลานบาท คิดเปนรอยละ9.33 และมีรายไดมากกวา 15 ลานบาท – 30 ลาน
บาทตอป คิดเปนรอยละ 5.34 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-10 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจนําเที่ยว
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ ของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
54
72.00
ไมเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
21
28.00
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-10 พบว า ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วส ว นใหญ เ ป น เป น ผู ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 72.00 และไมเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปน
รอยละ 28.00 ตามลําดับ

สวนที่ 2 การบันทึกรายการทางบัญชี
ตารางที่ 4-11 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชี
จํานวน
ลักษณะการจัดทําบัญชี
มีแผนกบัญชีที่จัดทําบัญชีภายในกิจการ
49
ไมมีแผนกบัญชีที่จัดทําบัญชีภายในกิจการ
26
รวม
75

รอยละ
65.33
34.67
100.00

จากตารางที่ 4-11 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีแผนกบัญชีจัดทําบัญชีภายในกิจการ
คิดเปนรอยละ 65.33 และไมมีแผนกบัญชีจัดทําบัญชีภายในกิจการ คิดเปนรอยละ 34.67 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-12 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามผูที่ทําการปดงบและจัดทํางบการเงินใหแกธุรกิจ
นําเที่ยว
ผูที่ทําการปดงบและจัดทํางบการเงิน
จํานวน
รอยละ
แผนกบัญชีของกิจการ
32
42.67
สํานักงานบัญชี
43
57.33
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-12 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหสํานักงานบัญชีเปน
ผูทําการปดงบและจัดทํางบการเงินใหแกธุรกิจนําเที่ยว คิดเปนรอยละ 57.33 และใหแผนกบัญชี
ของกิ จ การเป น ผูทํา การปด งบและจัด ทํ า งบการเงิน ใหแ กธุ รกิ จ นํ า เที่ย ว คิด เปน รอ ยละ 42.67
ตามลําดับ

แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการแบงแยกหนาที่ระหวางแผนกการเงินกับ
พนักงานบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวออกจากกัน
การแบงแยกหนาที่ระหวางแผนกการเงินกับแผนกบัญชี
จํานวน รอยละ
ไมแบงแยกหนาที่ระหวางแผนกการเงินกับแผนกบัญชีออกจากกัน
39
52.00
แบงแยกหนาที่ระหวางแผนกการเงินกับแผนกบัญชีออกจากกัน
36
48.00
รวม
75
100.00

ตารางที่ 4-13

จากตารางที่ 4-13 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมไมมีการแบงแยกหนาที่ระหวาง
แผนกการเงินกับพนักงานบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวออกจากกัน คิดเปนรอยละ 52.00 และมีการ
แบงแยกหนาที่ระหวางแผนกการเงินกับพนักงานบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวออกจากกัน คิดเปนรอยละ
48.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-14 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
วิธีการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
จัดทําโดยใชการบันทึกดวยระบบมือ (Manual)
จัดทําบัญชีโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
จัดทําบัญชีดวยระบบมือและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีบางสวน
ผสมผสานระหวาง 3 วิธีที่กลาวมา
รวม

จํานวน
22
5
30
18
75

รอยละ
29.33
6.67
40.00
24.00
100.00

จากตารางที่ 4-14 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีวิธีการจัดทําบัญชี
ดว ยระบบมื อและใช โปรแกรมคอมพิว เตอรในการจั ด ทําบั ญชี บางส ว น คิ ด เป นร อยละ 40.00
รองลงมามีวิธีการจัดทําบัญชีโดยใชการบันทึกดวยระบบมือ (Manual) คิดเปนรอยละ 29.33
มีวิธีการจัดทําบัญชีโดยใชการผสมผสานระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบัญชี และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีบางสวน คิดเปนรอยละ 24.00
และมีวิธีการจัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี คิดเปนรอยละ 6.67 ตามลําดับ

ตารางที่ 4-15 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใชใน
การจัดทําบัญชี
ประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใชในการจัดทําบัญชี
จํานวน
รอยละ
พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชเองภายในกิจการ
1
20.00
ใชโปรแกรมที่มีขายในทองตลาดทั่วไป
4
80.00
รวม
5
100.00
จากตารางที่ 4-15 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวที่จัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ในการจัดทําบัญชี จํานวน 5 ราย สวนใหญใชโปรแกรมที่มีขายในทองตลาดทั่วไป คิดเปนรอยละ
80.00 และมีธุรกิจนําเที่ยว 1 รายพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชเองภายในกิจการ คิดเปนรอยละ 20.00
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แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามชนิดของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่
ธุรกิจนําเที่ยวนํามาใช
ชนิดของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ธุรกิจนําเที่ยวนํามาใช
จํานวน
รอยละ
โปรแกรม Quick Book
3
75.00
โปรแกรม Easy Acc
1
25.00
รวม
4
100.00

ตารางที่ 4-16

จากตารางที่ 4-16 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวที่นําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่มี่ขายใน
ทองตลาดทั่วไปมาใชในการจัดทําบัญชีจํานวน 4 ราย สวนใหญใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
Quick Book คิดเปนรอยละ 75.00 และมีเพียงธุรกิจนําเที่ยว 1 รายที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชี Easy Acc คิดเปนรอยละ 25.00

ตารางที่ 4-17 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระบบงานที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ในการจัดทํา
ใช
ไมใช
รวม
ระบบงานที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ทางการบัญชีในการจัดทํา
ระบบเจาหนี้
3
60.00
2
40.00
5
100.00
ระบบตนทุน
3
60.00
2
40.00
5
100.00
ระบบทรัพยสิน
2
40.00
3
60.00
5
100.00
ระบบเงินเดือน
3
60.00
2
40.00
5
100.00
ระบบบัญชีแยกประเภท
5
100.00
0
0.00
5
100.00
ระบบซื้อ
5
100.00
0
0.00
5
100.00
ระบบขายสินคาและบริการ
5
100.00
0
0.00
5
100.00
ระบบลูกหนี้
4
80.00
1
20.00
5
100.00
ระบบจาย
2
40.00
3
60.00
5
100.00
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จากตารางที่ 4-17 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดทํา
บัญชีจํานวน 5 ราย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบซื้อ
ระบบขายสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
สําหรับระบบลูกหนี้ คิดเปนรอยละ 80.00 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับระบบ
เจาหนี้ ระบบตนทุน ระบบเงินเดือน คิดเปนรอยละ 60.00 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีสําหรับ ระบบทรัพยสิน ระบบจาย คิดเปนรอยละ 40.00 ตามลําดับ

ตารางที่ 4-18 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปทางการบัญชี
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชี จํานวน รอยละ
เหมาะสม
2
40.00
ไมเหมาะสม
3
60.00
รวม
5
100.00
จากตารางที่ 4-18 พบวา ผูทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ธุรกิจนําเที่ยวนํามาใชไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 60.00 และมีความ
คิ ด เห็ น ว า โปรแกรมบั ญ ชี สํ า เร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วนํ า มาใช เ หมาะสม คิ ด เป น
รอยละ 40.00
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ตารางที่ 4-19 แสดงระดับปญหาที่เกิดขึ้นภายใตการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชใน
การจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว

1.ขั้นตอนในการทํางาน
ยุงยาก ซ้ําซอน

จํานวน
รอยละ

ระดับปญหา
คา
ปาน
มากที่สุด รวม เฉลี่ยและ
นอย
นอย
มาก
แปลผล
กลาง
ที่สุด
0
2
1
3
0
5
3.8
(0.00) (2.67) (1.33) (4.00) (0.00) (100.00)
มาก

2.โปรแกรมมีการ
ทํางานที่ชา

จํานวน
รอยละ

0
0
0
0
5
5
5.00
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) (100.00) มากที่สุด

3.จัดทําสมุดและ
ทะเบียนมากเกินไป

จํานวน
รอยละ

0
0
1
4
(0.00) (0.00) (1.33) (5.33)

0
(0.00)

5
(100.00)

4.ทําการตรวจสอบ
ความถูกตองไดยาก

จํานวน
รอยละ

0
0
0
1
(0.00) (0.00) (0.00) (1.33)

4
(5.33)

5
4.8
(100.00) มากที่สุด

จํานวน
รอยละ

0
1
4
0
(0.00) (1.33) (5.33) (0.00)

0
(0.00)

5
(100.00)

จํานวน
รอยละ

0
1
1
3
(0.00) (1.33) (1.33) (4.00)

0
(0.00)

5
(100.00)

ปญหาที่เกิดขึ้น

5. ออกรายงานชา
ไมทันเวลา
6. มีขอผิดพลาดอยู
เสมอ

คาเฉลี่ยรวม

3.8
มาก

2.8
ปาน
กลาง
3.5
มาก
3.93
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4-19 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวที่นําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชใน
การจัดทําบัญชีจํานวน 5 ราย พบปญหาในระดับมากที่สุด ไดแก เรื่องโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีมีการทํางานที่ชา และทําการตรวจสอบความถูกตองไดยาก ปญหาในระดับมาก ไดแก เรื่อง
ของขั้นตอนในการทํางานยุงยาก ซ้ําซอน จัดทําสมุดและทะเบียนมากเกินไป มีขอผิดพลาดอยู
เสมอ และปญหาในระดับปานกลางไดแก เรื่องของออกรายงานชา ไมทันเวลา
ปญหาที่เกิดขึ้นภายใตการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจนําเที่ยวมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 อยูในระดับมาก
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ตารางที่ 4-20 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามสมุดบัญชีที่แผนกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวจัดทํา
จัดทํา
ไมจัดทํา
รวม
สมุดบัญชีที่ธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
จัดทํา
สมุดรายวันทั่วไป
62
82.67
13
17.33
75
100.00
สมุดรายวันซื้อ/จายเงิน
69
92.00
6
8.00
75
100.00
สมุดรายวันขาย/รับเงิน
69
92.33
6
7.67
75
100.00
สมุดบัญชีแยกประเภท
65
86.67
10
13.33
75
100.00
สมุดเงินสดรับ
64
85.33
11
14.67
75
100.00
สมุดเงินสดจาย
64
85.33
11
14.67
75
100.00
จากตารางที่ 4-20 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันทั่วไป คิดเปนรอยละ
82.67 และไมจัดทําสมุดรายวันทั่วไป คิดเปนรอยละ 17.33
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันซื้อ/จายเงิน คิดเปนรอยละ 92.00 และไมจัดทํา
สมุดรายวันซื้อ/จายเงิน คิดเปนรอยละ 8.00
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันขาย/รับเงิน คิดเปนรอยละ 92.33 และไมจัดทํา
สมุดรายวันขาย/รับเงิน คิดเปนรอยละ 7.67
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันแยกประเภท คิดเปนรอยละ 86.67 และไมจัดทํา
สมุดรายวันแยกประเภท คิดเปนรอยละ 13.33
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันรับ คิดเปนรอยละ85.33 และไมจัดทําสมุด
รายวันรับ คิดเปนรอยละ 14.67
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันจาย คิดเปนรอยละ85.33 และไมจัดทําสมุด
รายวันจาย คิดเปนรอยละ 14.67
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ตารางที่ 4-21 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการใชเอกสารประกอบในการบันทึกบัญชีของ
ธุรกิจนําเที่ยว
การใชเอกสารประกอบในการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกรายการ
71
94.67
มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีบางรายการ
4
5.33
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-21 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวใชเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกรายการ
คิดเปนรอยละ 94.67 และใชเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีบางรายการ คิดเปนรอยละ 5.33

ตารางที่ 4-22 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามชนิดของทะเบียนคุมที่แผนกบัญชีของธุรกิจ
นําเที่ยวจัดทํา
จัดทํา
ไมจัดทํา
รวม
ชนิดของทะเบียนคุมที่แผนก
บัญชีของธุรกิจนําเที่ยวจัดทํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ทะเบียนคุมเช็ค
56
74.67
19
25.33
75
100.00
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
46
61.33
29
38.67
75
100.00
ทะเบียนคุมสินทรัพย
28
37.33
47
62.68
75
100.00
ทะเบียนคุมใบสําคัญจาย
69
92.00
6
8.00
75
100.00
ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัว
19
25.33
56
74.67
75
100.00
จากตารางที่ 4-22 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมเช็ค คิดเปนรอยละ
74.67 และไมจัดทําทะเบียนคุมเช็ค คิดเปนรอยละ 25.33
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ 61.33 และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ 38.67
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย คิดเปนรอยละ37.33 และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมสินทรัพย คิดเปนรอยละ 62.68
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ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญจาย คิดเปนรอยละ92.00 และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมใบสําคัญจาย คิดเปนรอยละ 8.00
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ 25.33 และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ 74.67

ตารางที่ 4-23 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีปฏิบัติในกรณีที่มคี าใชจายแตมไิ ดรับใบเสร็จ
รับเงินหรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย
วิธีปฏิบัติ
จํานวน รอยละ
จัดทําใบสําคัญจายขึ้นแทนโดยกําหนดแบบฟอรมเอง
ขอถายสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงินเพื่อเปนหลักฐานวาไดรับเงินจากกิจการ
ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน

รวม

27
42
6

36.00
56.00
8.00

75

100.00

จากตารางที่ 4-23 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีวิธีปฏิบัติกรณีที่มีคาใชจายแตมิไดรับ
ใบเสร็ จ รับ เงิน หรื อ ใบเสร็ จ รับ เงิน สูญหาย โดยการขอถา ยสํ า เนาบั ต รประชาชนของผู รับ เงิ น
เพื่อเปนหลักฐานวาไดรับเงินจากกิจการ คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาจัดทําใบสําคัญจายโดย
กําหนดแบบฟอรมเอง คิดเปนรอยละ 36.00 และขอสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน คิดเปน
รอยละ 8.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-24 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีปฏิบัติในกรณีที่มกี ารรับเงินจากนักทองเที่ยว
วิธีปฏิบัตใิ นกรณีที่มีการรับเงินจากนักทองเที่ยว
จํานวน
รอยละ
ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีทุกครั้ง
68
90.67
ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีเปนบางครั้ง
7
9.33
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-24 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษี
ทุกครั้งในกรณีที่ไดรับเงินจากนักทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 90.67 และมีการออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบกํากับภาษีบางครั้งในกรณีที่ไดรับเงินจากนักทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 9.33

ตารางที่ 4-25 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทหลักฐานการรับเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวจัด
ทําขึ้น
จัดทํา
ไมจัดทํา
รวม
ประเภทหลักฐานการรับเงินที่
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้น
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเต็มรูป
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอ

64
54
15

85.33
75.22
20.00

11
21
60

14.67
28.22
80.00

75
75
75

100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 4-25 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ไดรับเงิน
คิดเปนรอยละ 85.33 และไมจัดทําใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ไดรับเงิน คิดเปนรอยละ 14.67
ธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีในกรณีที่ไดรับเงิน คิดเปน
รอยละ 75.22 และไมจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีในกรณีที่ไดรับเงิน คิดเปนรอยละ 28.22
ธุรกิจนํ าเที่ยวสวนใหญจัดทําใบเสร็จ รับเงิน/ใบกํากับภาษีอย างยอในกรณีที่ไดรับเงิน
คิดเปนรอยละ 20.00 และไมจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอในกรณีที่ไดรับเงิน คิดเปน
รอยละ 80.00
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ตารางที่ 4-26 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการปฏิบัติในกรณีที่ใบกํากับภาษีที่ไดรับจากการ
จายคาใชจายเขาขายเปนภาษีซื้อตองหาม
การปฏิบตั ิ
จํานวน รอยละ
- ไมนําไปเปนภาษีซื้อ แตนาํ ไปบันทึกบัญชีเปนคาใชจายทั้งจํานวน
12
22.22
- ไมนําไปบันทึกภาษีซื้อ แตนําไปบันทึกเปนคาใชจายของกิจการ
42
77.78
ดวยจํานวนเงินกอนภาษีมูลคาเพิ่ม
รวม
54
100.00
จากตารางที่ 4.26 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
จํานวน 54 ราย สวนใหญมีการปฏิบัติในกรณีที่ใบกํากับภาษีที่ไดรับจากการจายคาใชจายเขาขาย
เปนภาษีซื้อตองหามดวยการไมนําไปบันทึกภาษีซื้อแตนําไปบันทึกเปนคาใชจายของกิจการดวย
จํานวนเงินกอนภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 77.78 และไมนําไปเปนภาษีซื้อแตนําไปบันทึก
บัญชีเปนคาใชจายทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 22.22

ตารางที่ 4-27 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทของรถที่ธุรกิจนําเที่ยวนําใบกํากับภาษี
คาน้ํามันมาหักเปนภาษีซื้อ
ประเภท
รถยนตสวนบุคคล 4 ที่นั่ง
รถตูที่นั่งเกิน 10 ที่นั่ง
รถบัสกลางและรถบัสใหญ

นํามาหัก
จํานวน รอยละ

10
48
48

18.52
88.89
88.89

ไมนํามาหัก
จํานวน รอยละ

44
6
6

81.48
11.11
11.11

รวม
จํานวน รอยละ

54
54
54

100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 4-27 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
จํานวน 54 ราย สวนใหญนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถยนตสวนบุคคล 4 ที่นั่งมาหักเปนภาษีซื้อ
คิดเปนรอยละ 18.52 และไมนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถยนตสวนบุคคล 4 ที่นั่งมาหักเปน
ภาษีซื้อ คิดเปนรอยละ 81.48
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ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 54 ราย สวนใหญ
นําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถตูที่นั่งเกิน 10 ที่นั่งมาหักเปนภาษีซื้อ คิดเปนรอยละ 88.89 และ
ไมนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถตูที่นั่งเกิน 10 ที่นั่งมาหักเปนภาษีซื้อ คิดเปนรอยละ 11.11
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 54 ราย สวนใหญ
นําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถบัสกลาง และรถบัสใหญมาหักเปนภาษีซื้อ คิดเปนรอยละ 88.89
และไม นํ า ใบกํ า กั บ ภาษี ค า น้ํ า มั น ของรถบั ส กลางและรถบั ส ใหญ ม าหั ก เป น ภาษี ซื้ อ คิ ด เป น
รอยละ 11.11

ตารางที่ 4-28 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามรูปแบบในการจัดทํางบกําไรขาดทุนของธุรกิจ
นําเที่ยว
รูปแบบในการจัดทํางบกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
แบบขั้นตอนเดียว
45
60.00
แบบหลายขัน้ ตอน
30
40.00
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-28 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีรูปแบบในการจัดทํา
งบกําไรขาดทุนในรูปแบบขั้นตอนเดียว คิดเปนรอยละ 60.00 และมีรูปแบบในการจัดทํางบกําไร
ขาดทุนในรูปแบบหลายขั้นตอน คิดเปนรอยละ 40.00
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ตารางที่ 4-29 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการจัดทํารายงานทางการเงินของ
ธุรกิจนําเที่ยว
ลักษณะการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน
รอยละ
จัดทําเปรียบเทียบ 2 ป
56
74.67
จัดทําเพียง 1 ป
19
25.33
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-29 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีลักษณะการจัดทํา
รายงานทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยวแบบจัดทําเปรียบเทียบ 2 ป คิดเปนรอยละ 74.67 และมี
ลักษณะการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยวแบบจัดทําเพียง 1 ป คิดเปนรอยละ 25.33

สวนที่ 3 การเสียภาษีอากร
ตารางที่ 4-30 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทภาษีอากรที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
นําเที่ยว
ประเภทภาษีอากรที่เกีย่ วของใน
การดําเนินธุรกิจนําเที่ยว

ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีปาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

เกี่ยวของ
จํานวน รอยละ

66
75
75
54
44
36

88.00
100.00
100.00
72.00
58.67
48.00

ไมเกีย่ วของ
จํานวน รอยละ

9
0
0
21
31
39

12.00
0.00
0.00
28.00
41.33
52.00

รวม
จํานวน รอยละ

75
75
75
75
75
75

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 4-30 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา คิดเปนรอยละ 88.00 และไมเกี่ยวของกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คิดเปน
รอยละ 12.00
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ธุรกิ จ นํ า เที่ ย วในจั ง หวั ด เชีย งใหมสว นใหญเ กี่ย วข องกั บ ภาษีเ งิ น ได นิติบุคคล คิ ด เป น
รอยละ 100.00 และไมเกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 0.00
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคิดเปน
รอยละ 100.00 และไมเกี่ยวของกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คิดเปนรอยละ 0.00
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 72.00
และไมเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 28.00
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีปาย คิดเปนรอยละ 58.67
และไมเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 41.33
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดเปน
รอยละ 48.00 และไมเกี่ยวของกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดเปนรอยละ 52.00

ตารางที่ 4-31 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามผูคํานวณภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 91,90)ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเที่ยว
ผูคํานวณภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
จํานวน รอยละ
(ภ.ง.ด. 91,90) ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเที่ยว
มีพนักงานภายในกิจการดําเนินการให
41
54.67
เจาหนาที่สรรพากรชวยคํานวณและกรอกแบบให
7
9.33
36.00
จางผูอื่นหรือสํานักงานบัญชีคํานวณและกรอกแบบให
27
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-31 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีพนักงานภายใน
กิจการดําเนินการคํานวณภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 91, 90)
ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเที่ยว คิดเปนรอยละ 54.67 รองลงมาจางผูอื่นหรือสํานักงานบัญชี
คํานวณและกรอกแบบให คิดเปนรอยละ 36.00 และใหเจาหนาที่สรรพากรชวยคํานวณและกรอก
แบบ คิดเปนรอยละ 9.33
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ตารางที่ 4-32 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธกี ารในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1
วิธีการในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1
จํานวน
คํานวณดวยมือเพื่อหาภาษีที่ตองชําระในแตละเดือน
55
คํานวณโดยใช โปรแกรมภาษีหกั ณ ที่จา ยของกรมสรรพากร
20
รวม
75

รอยละ
73.33
26.67
100.00

จากตารางที่ 4-32 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญทําการคํานวณดวยมือ
เพื่อหาภาษีที่ตองชําระในแตละเดือนในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1 เพื่อรวบรวมขอมูลและนําสงภาษีใหแก
สรรพากร คิดเปนรอยละ 73.33 และคํานวณโดยใชโปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จายของกรมสรรพากร
ในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1 เพื่อรวบรวมขอมูลและนําสงภาษีใหแกสรรพากร คิดเปนรอยละ 26.67

ตารางที่ 4-33 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามมูลคาที่ธุรกิจนําเที่ยวใชในการนํามาหักภาษีหัก
ณ ที่จาย กรณีที่จายเงินไดใหแกกิจการที่เปนนิติบุคคล
มูลคาที่ธุรกิจนําเที่ยวใชในการนํามาหักภาษีหัก ณ ที่จาย
จํานวน รอยละ
เปนมูลคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
6
8.00
เปนมูลคากอนภาษีมูลคาเพิ่ม
69
92.00
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-33 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญนํามูลคากอนภาษี
มูลคาเพิ่มมาใชในการหักภาษีหัก ณ ที่จาย กรณีที่จายเงินไดใหแกกิจการที่เปนนิติบุคคล คิดเปน
รอยละ 92.00 และนํามูลคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวมาใชในการหักภาษีหัก ณ ที่จาย กรณีที่จาย
เงินไดใหแกกิจการที่เปนนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 8.00
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แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีการกรอกแบบฟอรม ภ.พ.
รายไดจากการขนสง (NON VAT)
วิธีการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 กรณีเปนรายไดจากการขนสง
จํานวน
ในชองยอดขาย
4
ในชองยอดขายที่ไดรับการยกเวนภาษีมลู คาเพิ่ม
48
ในชองยอดขายที่เสียภาษีอัตรารอยละ 0
2
รวม
54

ตารางที่ 4-34

30 กรณีเปน
รอยละ
7.40
88.89
3.71
100.00

จากตารางที่ 4-34 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนเปนผูประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 54 ราย สวนใหญกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 กรณีเปนรายไดจาก
การขนสง (NON VAT) โดยกรอกลงในชองในชองยอดขายที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
คิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมามีธุรกิจนําเที่ยว 4 ราย กรอกลงในชองยอดขายคิดเปนรอยละ 7.40
และมีธุรกิจนําเที่ยว 2 ราย กรอกลงในชองยอดขายที่เสียภาษีอัตรารอยละ 0 คิดเปนรอยละ 3.71
ตามลําดับ

ตารางที่ 4-35 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธกี ารในการยื่นแบบเพื่อชําระภาษีอากรของ
ธุรกิจนําเที่ยว
วิธีการในการยืน่ แบบเพื่อเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว
จํานวน รอยละ
ยื่นแบบภาษีและชําระ ณ สรรพากรในเขตที่กิจการตั้งอยู
71
94.67
ยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท
4
5.33
รวม
75
100.00
จากตารางที่ 4-35 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญยื่นแบบเพื่อชําระภาษี
อากรของธุรกิจนําเที่ยวดวยการยื่นแบบภาษีและชําระ ณ สรรพากรในเขตที่กิจการตั้งอยู คิดเปน
รอยละ 94.67 และยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท คิดเปนรอยละ 5.33
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สวนที่ 4 ปญหาทางดานการจัดทําบัญชีที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจนําเที่ยว
ตารางที่ 4-36 แสดงระดับปญหาในการจัดทําบัญชีที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจนําเที่ยว
ระดับปญหา
ปญหาที่เกิดขึ้น

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

คา
เฉลี่ย

1. เอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไมครบถวน
2. รายการทางบัญชีมี
จํานวนมากเกินไปที่
จะจัดทําไดดวยมือ

จํานวน
รอยละ

3
(4.00)

1
(1.33)

12
(16.00)

37
(49.33)

22
(29.33)

75
(100.00)

3.98
มาก

จํานวน
รอยละ

2
(2.67)

4
(5.33)

12
(16.00)

37
(49.33)

20
(5.33)

75
(100.00)

3.92
มาก

3. ระบบบัญชีของ
กิจการไมเปนระบบ

จํานวน
รอยละ

1
(1.33)

1
(1.33)

2
(2.67)

6
(8.00)

61
(80.00)

75
(100.00)

4.50
มากที่สุด

4. การควบคุมภายในของ
กิจการมีไมเพียงพอ

จํานวน
รอยละ

15
(20.00)

3
(4.00)

39
(52.00)

8
(10.67)

10
(13.33)

75
(100.00)

2.93
ปานกลาง

5. จัดทําสมุดบัญชีและ
ทะเบียนคุมไม
ครบถวน
6. ไมมีความรูและความ
เขาใจในมาตรฐาน
การบัญชี
7. ความรูแ ละความ
สามารถของพนักงาน
บัญชีมีไมเพียงพอ
8. อุปกรณคอมพิวเตอรที่
ใชในการจัดทําบัญชีมี
ไมเพียงพอ

จํานวน
รอยละ

25
(33.33)

35
(46.67)

9
(12.00)

3
(4.00)

3
(4.00)

75
(100.00)

1.98
นอย

จํานวน
รอยละ

12
(16.00)

13
(17.33)

39
(52.00)

8
(10.67)

3
(4.00)

75
(100.00)

2.69
ปานกลาง

จํานวน
รอยละ

8
(10.67)

12
(16.00)

45
(60.00)

0
(0.00)

10
(13.33)

75
(100.00)

2.89
ปานกลาง

จํานวน
รอยละ

2
(2.67)

3
(4.00)

5
(6.67)

9
(12.00)

56
(74.67)

75
(100.00)

4.52
มากที่สุด

จํานวน
รอยละ

2
(2.67)

2
(2.67)

18
(24.00)

47
(62.67)

6
(8.00)

75
(100.00)

3.71
มาก

9. ไมมีโปรแกรสําเร็จรูป
ทางการบัญชีใชใน
การทํางานจําเปน

คาเฉลี่ยรวม

3.46
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4-36 พบวา ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมพบปญหาในการจัดทําบัญชีที่
เกิดขึ้นในระดับที่มากที่สุด ไดแก เรื่องของระบบบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวไมเปนระบบ คอนขาง
สับสน อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดทําบัญชีมีไมเพียงพอ
สวนปญหาในระดับมาก ไดแก เรื่องของเอกสารประกอบการลงบัญชีไมครบถวน รายการ
ทางบัญชีมีจํานวนมากเกินกวาจัดทําดวยมือ ไมมีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีใชในการ
ทํางานทางดานบัญชีอยู
สวนปญหาในระดับปานกลาง ไดแก เรื่องของการควบคุมภายในของธุรกิจนําเที่ยวมีไม
เพียงพอ ไมมีความรูและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป ความรูและความสามารถ
ของพนักงานบัญชีมีไมเพียงพอ
และปญหาในระดับนอยไดแก เรื่องของสมุดลงบัญชี ทะเบียนคุมไมครอบคลุมการบันทึก
บัญชี
ปญหาในการจัดทําบัญชีที่เกิดขึ้นของธุรกิจนําเที่ยวมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 อยูในระดับปาน
กลาง

