บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนดานการทองเที่ยวจากภาครัฐ และมีผูสนใจ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาเรื่อง แนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสีย
ภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการ
จัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ในดานของวิธีปฏิบัติงาน
รวมถึงภาษีอากรประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของของธุรกิจนําเที่ยวเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําบัญชี
และการเสียภาษีอากรที่ถูกตองของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งในบทนี้จะเปนการสรุปผลที่ได
จากการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงการอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษา และขอเสนอแนะซึ่งสามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวและเปนแนวทางสําหรับผูสนใจประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวตอไป
1. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก
เปนเกณฑในการสํารวจขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 75 รายและทําการ
สัมภาษณเชิงลึกจํานวน 3 ราย ซึ่งเปนขอมูลจากธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่ขึ้นทะเบียนและ
นําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 128 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้
1.1 ดานการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
ผูจั ด ทํ าบั ญชี ข องธุ รกิ จ นํ า เที่ ย วในจั งหวั ด เชีย งใหม ซึ่ง สว นใหญ เ ป น ผู จัด ทํา บัญ ชี ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ได มี ก ารจั ด ทํ า ผั ง บั ญ ชี ขึ้ น มาโดยกํ า หนดชื่ อ เลขที่ บั ญ ชี
และหมวดหมูของบัญชีตางๆ ขึ้นเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการจําแนกบัญชีของรายการคา ทําให
สะดวกและงายในการบันทึกบัญชีของผูจัดทําบัญชี รวมถึงการจัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเที่ยว
การจั ด ทํ าบัญชีของธุรกิจ นํา เที่ ย วในจัง หวัด เชียงใหม สว นใหญมีวิ ธีการจัด ทํ าดว ยการ
ผสมผสานระหว า งวิ ธี ที่ จั ด ทํ า ด ว ยระบบมื อ และใช ค อมพิ ว เตอร ช ว ยในการจั ด ทํ า บางส ว น
รวมถึ ง การนํ า โปรแกรมสํ า เร็ จ รูป ทางการบั ญ ชี บ างระบบ เช น ระบบเงิ น เดื อ น เป น ตน มาใช

165

มี ธุ รกิ จ นํ า เที่ ย วเพี ย งสว นน อ ยที่ นํ า โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชีม าใช ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่มีขายในทองตลาดทั่วไป คือ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
Quick Book
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีการนําระบบการออกแบบเอกสารและแบบฟอรมเขามา
ใชภายในกิจการ เนื่องจากขอบเขตของการดําเนินงานตองมีการทํางานรวมกันระหวางแผนก
ตางๆ ดังนั้นจึงมีการออกแบบเอกสารแบบฟอรมและสมุดบัญชีตางๆ เพื่อการปฏิบัติและความ
เข า ใจที่ ต รงกั น ในกรณี ที่ มี ก ารใช เ อกสารร ว มกั น ระหว า งแผนก รวมถึ ง เพื่ อ เป น หลั ก ฐาน
ประกอบการจัดทําบัญชี โดยแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีตางๆ มีการควบคุมดวยการให
ลํ า ดั บ เลขที่ เ อกสารล ว งหน า สมุ ด บั ญ ชี ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วนํ า มาใช ใ นการจั ด ทํ า บั ญ ชี ได แ ก
สมุ ด รายวั น ทั่ ว ไป สมุ ด รายวั น ซื้ อ และจ า ยเงิ น สมุ ด รายวั น ขายและรั บ เงิ น สมุ ด รายรั บ
สมุ ด รายจ าย สมุ ด บั ญชีแ ยกประเภททั่ ว ไปและแยกประเภทยอย สมุด ทะเบีย นคุ มบั ญชี ตางๆ
แผนกการเงินของธุรกิจนําเที่ยวจะจัดทําใบสําคัญรับเงินขึ้นมาทุกครั้งในกรณีที่มีการรับเงินและให
หัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงินและใชเปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีในสมุดรายวัน
รับเงินและขาย ในการจายเงินก็เชนเดียวกันแผนกการเงินมีการจัดทําใบสําคัญจายเงินขึ้นมา
ทุกครั้งเมื่อมีการจายคาใชจาย ทั้งคาใชจายที่จาย ณ แผนกการเงิน คาใชจายที่จายดวยระบบเช็ค
รวมถึงการจายชําระเงินใหแกเจาหนี้
ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจใหบริการ ดังนั้นจึงใชเกณฑคงคางในการรับรูรายการทั้งสวน
ของรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ ธุรกิจนําเที่ยวจะรับรูรายไดและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดรายการไมวาจะไดรับเงินและมีการจายชําระเงินหรือไม
ธุรกิจนําเที่ยวมีวิธีการบันทึกบัญชีดวยระบบบัญชีคู คือ บันทึกบัญชีทั้งดานเดบิตและ
เครดิตลงในสมุดรายวันที่เกี่ยวของ การบันทึกบัญชีในสวนของรายไดจะทําการบันทึกโดยจําแนก
ตามชื่อที่มาของรายได และการบันทึกบัญชีในสวนของรายจายจะทําการบันทึกโดยจําแนกระหวาง
คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการนําเที่ยวที่เรียกวา ตนทุนบริการ และคาใชจายสวนที่
สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวที่เรียกวา คาใชจายในการขายและบริหาร
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ธุรกิจนําเที่ยวมีการควบคุมภายในดวยการแบงแยกหนาที่ระหวางแผนบัญชีและแผนก
การเงินออกจากกัน รวมถึงมีการจายคาใชจายเล็กนอยดวยการตั้งวงเงินสดยอยใหแกผูรักษาเงิน
สดยอย สําหรับคาใชจายที่มีจํานวนมากจะทําการจายชําระดวยเช็ค โดยมีหัวหนาแผนกบัญชีซึ่ง
ส ว นใหญ จ ะเป น เจ า ของธุร กิจ นํา เที่ ย วมี อํา นาจในการเซ็น ตอ นุมั ติก ารจา ยเงิ น ด ว ยเช็ คทุ ก ครั้ ง
นอกจากนี้ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชียังทําหนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของแผนก
บัญชีและแผนกการเงิน และมีอํานาจหนาที่ในการรับเงินเพียงผูเดียว แผนกการเงินจะไมมีหนาที่
เกี่ยวของกับการรับเงิน นอกจากนี้ธุรกิจนําเที่ยวมีการควบคุมเงินทดรองจายที่สํารองจายใหแก
มัคคุเทศกในการใหบริการนําเที่ยวดวยการจัดทําสมุดคุมสํารองจายรายตัวมัคคุเทศก และควบคุม
การจายเช็คดวยการจัดทําทะเบียนคุมเช็ค
รายงานทางการเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นไดแก งบกําไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน ในการแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวที่ผานมา
และฐานะการเงิน ความมั่นคงของธุรกิจนําเที่ยวภายใตเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง และใชเกณฑ
คงคางในการจัดทํารายงานทางการเงิน งบกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเที่ยวสามารถจัดทําไดทั้ง
แบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน โดยที่งบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวนั้นจะเปนรูปแบบ
การนําเสนอรายได คาใชจายและกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเที่ยว ในขณะที่งบกําไรขาดทุนแบบ
หลายขั้นตอนนั้นมีรูปแบบที่นําเสนอดวยการนํารายไดหักดวยตนทุนบริการที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการใหบริการนําเที่ยวจะทําใหทราบถึงกําไรขั้นตนจากการใหบริการนําเที่ยว ซึ่งใหประโยชนแก
ผูบริหารในการวางแผน กําหนดกลยุทธทางการตลาด การตั้งราคาและการควบคุมคาใชจายของ
ธุรกิจนําเที่ยวได การจัดทํารายงานของธุรกิจนําเที่ยวมีการจัดทําโดยเปรียบเทียบ 2 ป คือ
เปรียบเทียบระหวางปปจจุบันกับปกอนหนา รวมถึงการจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดของรายการที่อยูในงบการเงิน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องของ
การนําเสนองบการเงิน
นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ
นําเที่ยวไดนําเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนมาใชภายในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทํางานและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ไดแก คอมพิวเตอร
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และโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี อินเตอรเน็ท เครื่องรูดบัตรเครดิต
โทรสารและเครื่องถายเอกสาร
1.2 การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว
ธุรกิจนําเที่ยวที่ดําเนินกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลมีหนาที่ในการยื่นแบบชําระภาษีดังนี้
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย ซึ่งรูปแบบการคํานวณภาษีแตละประเภทมีความแตกตางกัน ผูทําบัญชีของ
ธุร กิจ นํา เที่ ย วจึ ง ตอ งเป น ผู ที่ มีค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกับ การเสีย ภาษีข องธุร กิ จ นํา เที่ ย วแต ล ะ
ประเภท และในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มนั้น ความรับผิดในการออกใบกํากับภาษีขายของธุรกิจนํา
เที่ยวจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจนําเที่ยวไดรับชําระเงิน และสิทธิที่ธุรกิจนําเที่ยวจะสามารถนําใบกํากับ
ภาษีซื้อนั้นมาเปนภาษีซื้อเพื่อหักออกจากภาษีขายไดตอเมื่อไดจายเงินชําระคาสินคาและบริการนั้น
ผูรับเงินจึงจะออกใบกํากับภาษีซื้อให
ธุรกิจนําเที่ยวที่ไมมีแผนกบัญชีภายในกิจการจะมอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูคํานวณ
และยื่นแบบชําระภาษีใหโดยธุรกิจนําเที่ยวสามารถยื่นชําระภาษีได 2 รูปแบบดวยกัน คือ ยื่นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษี ณ กรมสรรพากรในเขตพื้นที่ที่ธุรกิจนําเที่ยวตั้งอยู และยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท แตการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ทนั้นธุรกิจนําเที่ยวตอง
ติดตอกับธนาคารที่ธุรกิจนําเที่ยวมีบัญชีอยูในการหักบัญชีเพื่อชําระภาษีตางๆ ซึ่งธุรกิจนําเที่ยว
ยังคงเห็นวาเปนเรื่องที่ยุงยาก หากมีขอผิดพลาดในการยื่นแบบจะกอใหเกิดปญหาจึงไมนิยมยื่น
แบบดวยวิธีนี้ ธุรกิจนําเที่ยวมีการยื่นแบบและชําระภาษีที่เกี่ยวของอยางครบถวน ตรงเวลา
เนื่องจากปองกันปญหาที่อาจเกิดจากการชําระภาษีไมถูกตองและไมตรงเวลา คือ การเสีย
คาปรับและเงินเพิ่มในอัตราที่กรมสรรพากรกําหนดไว และอาจตองถูกประเมินภาษียอนหลังหาก
กรมสรรพากรตรวจสอบและพบขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีและการยื่นชําระภาษีภาษีอากร
2. อภิปรายผลการศึกษา
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีโครงสรางการ
ดําเนินงานที่ประกอบดวยแผนกตางๆ ที่มีสวนสําคัญในการดําเนินงานและนําพาธุรกิจนําเที่ยวให
ประสบความสําเร็จจากการประกอบธุรกิจดังนี้
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ผูจัดการที่ทําหนาที่ในการบริหารงานของธุรกิจทองเที่ยวใหประสบความสําเร็จ แผนก
Booking ทําหนาที่ในการรับสํารองและขายบริการตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว แผนก Operation
ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดมัคคุเทศกและคนขับรถใหเหมาะสมเพื่อบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว
แผนก Representative ทําหนาที่ในการใหบริการชวยเหลือนักทองเที่ยวในเรื่องตางๆ โดยประจําอยู
ตามโรงแรม แผนกบุคคลทําหนาที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหแกธุรกิจนําเที่ยว
แผนกมัคคุเทศกทําหนาที่ในการใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว รวมถึงการสรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยว แผนกคนขับรถทําหนาที่ในการบริการขับรถดวยความปลอดภัย รวมถึง
อํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกนักทองเที่ยว แผนกการเงินทําหนาที่เกี่ยวกับการจายเงิน
พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบการรับเงินและจายเงินเพื่อใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
เซ็นตอนุมัติ แผนกบัญชีทําหนาในการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจนําเที่ยว ตลอดจน
จัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเที่ยว ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีทําหนาที่ในการตรวจสอบ
การทํางานของแผนกการเงินและแผนกบัญชีรวมถึงหนาที่ในการเซ็นตอนุมัติการจายเงินและการ
รับเงินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจนําเที่ยว จากการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
2.1 ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมพบวา แนวทางในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนั้นตองมี
การกําหนดผังบัญชีอยางเปนระบบ การออกแบบแบบฟอรมและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจนําเที่ยวใหครอบคลุมการใชงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของธุรกิจนํา
เที่ยวตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดกําหนดไว การจัดทําทางเดินเอกสารเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติทางดานบัญชี รวมถึงการจัดทํางบการเงินเพื่อสรุปผลการดําเนินที่ผานมาของธุรกิจนําเที่ยว
และการยื่นแบบชําระภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของอารยา พัชร
เมธา (2543) ที่ไดศึกษาการบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวที่พบวา สวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจนําเที่ยว
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานมีผลกําไรก็คือ มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจนําเที่ยว
ใหคลอบคลุมขอบขายของงานทุกแผนกที่ตองใชขอมูลรวมกัน รวมถึงการควบคุมภายใน การ
กําหนดสมุดบั ญชีที่ใชก ารบันทึก ทางบัญชี วิธีการบัน ทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การรับรู
รายการตามเกณฑคงคาง เพียงแตการศึกษาของอารยา พัชรเมธา มิไดศึกษาถึงการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปมาใชภายในธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งอาจเนื่องจากในปที่ทําการศึกษาของอารยา พัชรเมธา ยังมิได
มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว รวมไปถึง
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ทางเลือกใหมในการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ทที่อารยา พัชรเมธา มิไดศึกษาไวเชนกัน ซึ่งอาจ
เนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากรในชวงเวลานั้นยังมิไดรองรับการยื่นแบบชําระภาษี
ทางอินเตอรเน็ท
2.2 ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมพบวา ธุรกิจนําเที่ยวนั้นมีการออกแบบแบบฟอรมและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวใหครอบคลุมการใชงาน และมีการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นของธุรกิจ
นําเที่ยวลงในสมุดบัญชีที่เกี่ยวของ และมีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของจรรยา ดาวลับเมฆ (2542) ที่ได
ศึกษาการบันทึกบัญชีของกิจการทองเที่ยวที่พบวา ธุรกิจทองเที่ยวมีการบันทึกบัญชีรายการคาที่
เกิดขึ้นในธุรกิจทองเที่ยวลงในแบบฟอรมที่กิจการไดวางรูปแบบไว รวมถึงการปดบัญชีเพื่อนํา
ยอดคงเหลือของบัญชีตางๆ มาจัดทํางบการเงิน และสงใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานและให
ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เพียงแตการศึกษาของจรรยา ดาวลับเมฆ (2542) มิไดกลาวถึงการ
ชําระภาษีของธุรกิจนําเที่ยวเนื่องจากทําการศึกษาเฉพาะการบันทึกบัญชีของธุรกิจทองเที่ยวเทานั้น
3. ขอเสนอแนะ
การศึกษาถึงแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมจากการสงแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกพบปญหาในเรื่องของระบบบัญชีของ
ธุรกิจนําเที่ยวไมเปนระบบคอนขาง สับสน การควบคุมภายในของธุรกิจนําเที่ยวมีไมเพียงพอ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไมครบถวน อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดทําบัญชีไมเพียงพอ
รายการทางบัญชีมีจํานวนมากเกินกวาการจัดทําดวยมือ ไมมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีใน
การทํางานดานบัญชี ไมมีความรูและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไปและความรู
ความสามารถของพนักงานบัญชีมีไมเพียงพอ
นอกจากนี้จากการศึกษาคนพบวาผูทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมยังขาด
ความรูและความเขาใจในการปฏิบัติทางดานการบัญชีและการเสียภาษีอากรที่ถูกตอง เชน มีการใช
เกณฑเงินสดในการรับรูรายไดและคาใชจาย การนําใบกํากับภาษีซื้อคาน้ํามันของรถยนตที่มีที่นั่ง
ไมเกิน 10 ที่นั่งมาเปนภาษีซื้อ การกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 ในสวนของรายไดคาขนสงในชอง
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ยอดขายทั้งสิ้นและชองยอดขายที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 0 เปนตน จึงทําใหทราบถึงปญหาที่เกิด
ขึ้นภายในธุรกิจนําเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกประเด็น
จากปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวที่กลาวไว
ขางตน ทําใหไดขอเสนอแนะทางดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 ระบบบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวและการควบคุมภายใน
จากการศึกษาพบวา ระบบบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การจัดทํา
บัญชีมีความยุงยาก สงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีไดงาย ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวควรมี
การวางระบบบัญชีภายในกิจการขึ้นมาใหเปนระบบมาตรฐานโดยที่ผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน
ตองปฏิบัติอยางตามระบบที่วางขึ้นมาเครงครัด การวางระบบบัญชีนั้นตองอาศัยการออกแบบ
เอกสารแบบฟอรมและสมุดบัญชีตางๆ ใหเหมาะสมกับงานภายในธุรกิจนําเที่ยว การจัดทําผังทาง
เดินเอกสารสํา หรับการปฏิบัติงานดา นบัญชี การเงิ น รวมถึงการนําระบบการควบคุม ภายใน
นอกเหนือจากที่ธุรกิจนําเที่ยวใชอยูมาใชเพื่อใหระบบบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การวาง
ระบบบัญชีสําหรับธุรกิจนําเที่ยวตองอาศัยผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานของธุรกิจ
นําเที่ยวและทางดานบัญชี ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวสามารถมอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูวางระบบ
ใหหรืออาจมอบหมายใหแผนกบัญชีของกิจการเปนผูวางระบบ
3.2 เอกสารประกอบการลงบัญชีไมครบถวน
ในกรณีที่มัคคุเทศกใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวและเกิดคาใชจายในการทําทัวรที่
ผูรับเงินเปนบุคคลธรรมดา และไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหแกธุรกิจนําเที่ยวได เชน คาที่พัก
บานชาวเขา คารถสามลอถีบ เปนตน ธุรกิจนําเที่ยวสามารถแกไขปญหาดวยการขอความรวมมือ
จากผูรับเงินในการขอถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงินและใหผูรับเงินลงลายมือชื่อ
การรับเงิน และกรณีที่เปนสถานที่ที่ตองใชบริการบอยๆ ขอความรวมมือใหผูรับเงินจัดเตรียม
สําเนาบัตรประชาชนไวใหแกมัคคุเทศก เพื่อที่มัคคุเทศกจะไดนําหลักฐานนี้เบิกกับแผนกการเงิน
และแผนกบัญชีใชหลักฐานนี้ปะกอบการลงบัญชี วิธีการนี้อาจใชรวมกับการที่ธุรกิจนําเที่ยว
จัดเตรียมแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินเปลาใหแกมัคคุเทศกเพื่อมอบใหแกผูรับเงินเปนผูกรอกลง
ลายมือชื่อเปนผูรับเงิน และแนบกับสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน
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3.3 ธุรกิจนําเที่ยวมีรายการคาจํานวนมาก
เนื่องจากธุรกิจนําเที่ยวมีปริมาณรายการคาในแตละวันเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหการ
จั ด ทํ า บั ญ ชี ข องธุ ร กิจ นํ า เที่ ย วที่ จั ด ทํ าด ว ยระบบมื อล า ช า และอาจเกิ ด ความผิ ด พลาดได ง า ย
ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวควรนําคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดทําบัญชีเพื่อแบงเบาภาระหนาที่ อํานวย
ความสะดวก และเก็บรักษาขอมูลใหแกแผนกบัญชี เชน การนําโปรแกรม Excel มาชวยในการ
จัดทํารายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย บัญชีแยกประเภท รวบรวมรายละเอียดการใหบริการนําเที่ยวเพื่อ
เรียกเก็บเงินจากบริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยว เปนตน โดยอุปกรณคอมพิวเตอรที่นํามาใชควรเพียงพอ
ตอความตองการใชของแผนกบัญชีและแผนกการเงิน โดยมีการแบงแยกการใชงานคอมพิวเตอร
ของแตละแผนกออกจากกัน นอกจากนี้ควรเชื่อมตอระบบ LAN สําหรับการเขาถึงขอมูลที่อยูคน
ละเครื่องในกรณีที่มีการใชขอมูลที่อยูในคอมพิวเตอรรวมกันระหวางแผนกบัญชีและแผนกการเงิน
และควรเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ทกับคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกแผนกบัญชีใน
การยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท การดาวนโหลดแบบฟอรมภาษีตางๆ รวมถึงการคนหา
ขอมูลทางการบัญชีดวย
นอกจากนี้ธุรกิจนําเที่ยวที่มีปริมาณรายการคาที่นอยถึงปานกลางสามารถนําโปรแกรม
สําเร็จรูป Quick Book และ Easy Acc มาใชในการจัดทําบัญชี เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ใชงาน
งายและชวยจัดทําบัญชีจนถึงการจัดทํารายงานทางการเงินในโปรแกรมเดียว สําหรับธุรกิจนําเที่ยว
ที่มีขนาดของกิจการคอนขางใหญและมีรายการคาที่มีปริมาณมาก ควรจะทําการลงทุนในดานของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี กลาวคือ ควรทําการจัดจางโปรแกรมเมอรพรอมทั้งสํานักงาน
บัญชีในการวางระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรในการจัดทําโดยเฉพาะของแตละกิจการ ซึ่งการลงทุน
ในลักษณะนี้ตองเสียตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานเปนจํานวนมาก ระบบที่วางขึ้นมาใหม
นั้นจะเหมาะสมกับการดําเนินงานของธุรกิจหรือไม ตองอาศัยผูที่เกี่ยวของทางดานบัญชีใหความ
ชวยเหลือ ชี้แจงความตองการใชงานใหแกโปรแกรมเมอรเพื่อจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีใหเหมาะสมกับระบบงานได ทั้งนี้การอบรมการผูใชงานเกี่ยวกับการใชงานระบบใหมนั้น
เปนสิ่งสําคัญเพื่อใหผูใชงานมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน สงผลใหการจัดทํา
บัญชีเปนไปอยางถูกตอง นอกจากนี้ควรจัดทําคูมือของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไวให
ผูใชงานระบบไดทําการศึกษาและทบทวนเพื่อใหเกิดทักษะการใชงานที่ถูกตองดวย
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3.4 พนักงานบัญชีขาดความรูและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี
ธุรกิจนําเที่ยวควรใหความสําคัญกับผูทําบัญชีของกิจการ เนื่องจากผูทําบัญชีของธุรกิจ
นําเที่ยวเปนตัวขับเคลื่อนใหการปฏิบัติงานดานบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นธุรกิจ
นําเที่ยวควรสนับสนุนใหผูทําบัญชีของกิจการเขารวมอบรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง (CPD)
ทุกปเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับเปลี่ยน และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการบัญชีนั้น ในการนํามาใชกับการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวใหถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชี รวมถึงการสงผูทําบัญชีเขารวมอบรมทางดานภาษีที่กรมสรรพากรจัดขึ้นเพื่อ
ปรับความรูของผูทําบัญชีใหทันกับกฎหมายภาษีอากรที่เปลี่ยนไป
4. ขอจํากัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของการเขาถึงขอมูลทางดานบัญชีและระบบบัญชีของ
ธุรกิจนําเที่ยวที่เขาสัมภาษณ เนื่องจากผูใหสัมภาษณอยูในฐานะเปนพนักงานของกิจการธุรกิจ
นําเที่ยว และเนื่องจากนโยบายของธุรกิจนําเที่ยวถือวาขอมูลทางการบัญชีของกิจการเปนขอมูลที่
ควรปกปดและถือเปนความลับของกิจการ ดังนั้นในการคนควาอิสระครั้งนี้มีขอจํากัดในการเขา
สัมภาษณทําใหขอมูลที่เขาสัมภาษณเชิงลึกครั้งนี้เปนขอมูลทางการบัญชีทั่วๆ ไปที่ธุรกิจนําเที่ยว
ที่เขาสัมภาษณจะใหขอมูลไดเทานั้น

