
บทท่ี 6  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนดานการทองเที่ยวจากภาครัฐ  และมีผูสนใจ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวเพิ่มมากข้ึน    ดังนั้นการศึกษาเร่ือง แนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสีย
ภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม    จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการ
จัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม   ในดานของวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงภาษีอากรประเภทตางๆ  ท่ีเกี่ยวของของธุรกิจนําเท่ียวเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําบัญชี 
และการเสียภาษีอากรท่ีถูกตองของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว    ซ่ึงในบทนี้จะเปนการสรุปผลที่ได
จากการศึกษาในคร้ังนี้   รวมถึงการอภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษา และขอเสนอแนะซ่ึงสามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนําเท่ียวและเปนแนวทางสําหรับผูสนใจประกอบธุรกิจ    
นําเท่ียวตอไป 

    
1.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก
เปนเกณฑในการสํารวจขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 75 รายและทําการ
สัมภาษณเชิงลึกจํานวน 3 ราย ซ่ึงเปนขอมูลจากธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีข้ึนทะเบียนและ
นําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 128 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

 
1.1  ดานการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว 

  ผูจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงสวนใหญเปนผูจัดทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดมีการจัดทําผังบัญชีข้ึนมาโดยกําหนดชื่อ เลขท่ีบัญชี        
และหมวดหมูของบัญชีตางๆ ข้ึนเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการจําแนกบัญชีของรายการคา  ทําให
สะดวกและงายในการบันทึกบัญชีของผูจัดทําบัญชี รวมถึงการจัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเท่ียว   
 
 การจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีวิธีการจัดทําดวยการ
ผสมผสานระหวางวิธีท่ีจัดทําดวยระบบมือ  และใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดทําบางสวน      
รวมถึงการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีบางระบบ เชน ระบบเงินเดือน เปนตน มาใช                       
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มีธุรกิจนําเท่ียวเพียงสวนนอยท่ีนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใช  ซ่ึงสวนใหญจะใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีมีขายในทองตลาดทั่วไป คือ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
Quick Book  
 
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมีการนําระบบการออกแบบเอกสารและแบบฟอรมเขามา
ใชภายในกิจการ    เนื่องจากขอบเขตของการดําเนินงานตองมีการทํางานรวมกันระหวางแผนก 
ตางๆ      ดังนั้นจึงมีการออกแบบเอกสารแบบฟอรมและสมุดบัญชีตางๆ เพื่อการปฏิบัติและความ
เขาใจท่ีตรงกันในกรณีท่ีมีการใชเอกสารรวมกันระหวางแผนก  รวมถึงเพื่อเปนหลักฐาน
ประกอบการจัดทําบัญชี    โดยแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีตางๆ  มีการควบคุมดวยการให
ลําดับเลขท่ีเอกสารลวงหนา    สมุดบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวนํามาใชในการจัดทําบัญชี  ไดแก            
สมุดรายวันท่ัวไป   สมุดรายวันซ้ือและจายเงิน  สมุดรายวันขายและรับเงิน    สมุดรายรับ             
สมุดรายจาย  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและแยกประเภทยอย  สมุดทะเบียนคุมบัญชีตางๆ     
แผนกการเงินของธุรกิจนําเท่ียวจะจัดทําใบสําคัญรับเงินข้ึนมาทุกคร้ังในกรณีท่ีมีการรับเงินและให
หัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงินและใชเปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีในสมุดรายวัน
รับเงินและขาย     ในการจายเงินก็เชนเดียวกันแผนกการเงินมีการจัดทําใบสําคัญจายเงินข้ึนมา     
ทุกคร้ังเม่ือมีการจายคาใชจาย  ท้ังคาใชจายท่ีจาย ณ แผนกการเงิน คาใชจายท่ีจายดวยระบบเช็ค  
รวมถึงการจายชําระเงินใหแกเจาหนี้   
 
 ธุรกิจนําเท่ียวเปนธุรกิจใหบริการ    ดังนั้นจึงใชเกณฑคงคางในการรับรูรายการท้ังสวน
ของรายไดและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ  กลาวคือ  ธุรกิจนําเท่ียวจะรับรูรายไดและคา 
ใชจายท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีเกิดรายการไมวาจะไดรับเงินและมีการจายชําระเงินหรือไม     
 
 ธุรกิจนําเท่ียวมีวิธีการบันทึกบัญชีดวยระบบบัญชีคู  คือ  บันทึกบัญชีท้ังดานเดบิตและ
เครดิตลงในสมุดรายวันท่ีเกี่ยวของ    การบันทึกบัญชีในสวนของรายไดจะทําการบันทึกโดยจําแนก
ตามช่ือท่ีมาของรายได  และการบันทึกบัญชีในสวนของรายจายจะทําการบันทึกโดยจําแนกระหวาง
คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการนําเท่ียวท่ีเรียกวา  ตนทุนบริการ และคาใชจายสวนท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวท่ีเรียกวา  คาใชจายในการขายและบริหาร 
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 ธุรกิจนําเท่ียวมีการควบคุมภายในดวยการแบงแยกหนาท่ีระหวางแผนบัญชีและแผนก
การเงินออกจากกัน    รวมถึงมีการจายคาใชจายเล็กนอยดวยการต้ังวงเงินสดยอยใหแกผูรักษาเงิน
สดยอย    สําหรับคาใชจายท่ีมีจํานวนมากจะทําการจายชําระดวยเช็ค  โดยมีหัวหนาแผนกบัญชีซ่ึง
สวนใหญจะเปนเจาของธุรกิจนําเท่ียวมีอํานาจในการเซ็นตอนุมัติการจายเงินดวยเช็คทุกคร้ัง 
นอกจากนี้ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชียังทําหนาท่ีในการควบคุมการปฏิบัติงานของแผนก
บัญชีและแผนกการเงิน  และมีอํานาจหนาท่ีในการรับเงินเพียงผูเดียว     แผนกการเงินจะไมมีหนาท่ี
เกี่ยวของกับการรับเงิน    นอกจากนี้ธุรกิจนําเท่ียวมีการควบคุมเงินทดรองจายท่ีสํารองจายใหแก
มัคคุเทศกในการใหบริการนําเท่ียวดวยการจัดทําสมุดคุมสํารองจายรายตัวมัคคุเทศก  และควบคุม
การจายเช็คดวยการจัดทําทะเบียนคุมเช็ค 
 
 รายงานทางการเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนไดแก งบกําไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  ในการแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวท่ีผานมา
และฐานะการเงิน  ความม่ันคงของธุรกิจนําเท่ียวภายใตเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง  และใชเกณฑ
คงคางในการจัดทํารายงานทางการเงิน     งบกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเท่ียวสามารถจัดทําไดท้ัง
แบบข้ันตอนเดียวและหลายข้ันตอน    โดยท่ีงบกําไรขาดทุนแบบข้ันตอนเดียวนั้นจะเปนรูปแบบ
การนําเสนอรายได คาใชจายและกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเท่ียว    ในขณะท่ีงบกําไรขาดทุนแบบ
หลายข้ันตอนนั้นมีรูปแบบท่ีนําเสนอดวยการนํารายไดหักดวยตนทุนบริการที่เกี่ยวของโดยตรง    
กับการใหบริการนําเท่ียวจะทําใหทราบถึงกําไรข้ันตนจากการใหบริการนําเท่ียว ซ่ึงใหประโยชนแก
ผูบริหารในการวางแผน กําหนดกลยุทธทางการตลาด การต้ังราคาและการควบคุมคาใชจายของ
ธุรกิจนําเท่ียวได   การจัดทํารายงานของธุรกิจนําเท่ียวมีการจัดทําโดยเปรียบเทียบ 2 ป คือ
เปรียบเทียบระหวางปปจจุบันกับปกอนหนา รวมถึงการจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อ
ช้ีแจงรายละเอียดของรายการที่อยูในงบการเงิน    ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองของ
การนําเสนองบการเงิน 
 
 นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ธุรกิจ    
นําเท่ียวไดนําเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนมาใชภายในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทํางานและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ไดแก คอมพิวเตอร
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และโปรแกรมคอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  อินเตอรเน็ท เคร่ืองรูดบัตรเครดิต 
โทรสารและเคร่ืองถายเอกสาร 
  

1.2  การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว 
 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลมีหนาท่ีในการยื่นแบบชําระภาษีดังนี้ 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีปาย  ซ่ึงรูปแบบการคํานวณภาษีแตละประเภทมีความแตกตางกัน  ผูทําบัญชีของ
ธุรกิจนําเท่ียวจึงตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีของธุรกิจนําเท่ียวแตละ
ประเภท    และในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มนั้น ความรับผิดในการออกใบกํากับภาษีขายของธุรกิจนํา
เท่ียวจะเกิดข้ึนเม่ือธุรกิจนําเท่ียวไดรับชําระเงิน   และสิทธิท่ีธุรกิจนําเท่ียวจะสามารถนําใบกํากับ
ภาษีซ้ือนั้นมาเปนภาษีซ้ือเพื่อหักออกจากภาษีขายไดตอเม่ือไดจายเงินชําระคาสินคาและบริการนั้น 
ผูรับเงินจึงจะออกใบกํากับภาษีซ้ือให 
 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีไมมีแผนกบัญชีภายในกิจการจะมอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูคํานวณ
และยื่นแบบชําระภาษีใหโดยธุรกิจนําเท่ียวสามารถยื่นชําระภาษีได 2 รูปแบบดวยกัน คือ ยื่นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษี  ณ  กรมสรรพากรในเขตพ้ืนท่ีท่ีธุรกิจนําเท่ียวต้ังอยู  และยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท    แตการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ทนั้นธุรกิจนําเท่ียวตอง
ติดตอกับธนาคารที่ธุรกิจนําเท่ียวมีบัญชีอยูในการหักบัญชีเพื่อชําระภาษีตางๆ  ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียว
ยังคงเห็นวาเปนเร่ืองท่ียุงยาก   หากมีขอผิดพลาดในการยื่นแบบจะกอใหเกิดปญหาจึงไมนิยมยื่น
แบบดวยวิธีนี้      ธุรกิจนําเท่ียวมีการยื่นแบบและชําระภาษีท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ตรงเวลา    
เนื่องจากปองกันปญหาท่ีอาจเกิดจากการชําระภาษีไมถูกตองและไมตรงเวลา  คือ       การเสีย
คาปรับและเงินเพิ่มในอัตราท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว  และอาจตองถูกประเมินภาษียอนหลังหาก
กรมสรรพากรตรวจสอบและพบขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีและการยื่นชําระภาษีภาษีอากร 
 
2.  อภิปรายผลการศึกษา 
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้มีโครงสรางการ
ดําเนินงานท่ีประกอบดวยแผนกตางๆ  ท่ีมีสวนสําคัญในการดําเนินงานและนําพาธุรกิจนําเท่ียวให
ประสบความสําเร็จจากการประกอบธุรกิจดังนี้  
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 ผูจัดการท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงานของธุรกิจทองเท่ียวใหประสบความสําเร็จ  แผนก 
Booking  ทําหนาท่ีในการรับสํารองและขายบริการตางๆ ใหแกนักทองเท่ียว แผนก Operation        
ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดมัคคุเทศกและคนขับรถใหเหมาะสมเพื่อบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว       
แผนก Representative ทําหนาท่ีในการใหบริการชวยเหลือนักทองเท่ียวในเร่ืองตางๆ โดยประจําอยู
ตามโรงแรม         แผนกบุคคลทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมใหแกธุรกิจนําเท่ียว       
แผนกมัคคุเทศกทําหนาท่ีในการใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว  รวมถึงการสรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเท่ียว     แผนกคนขับรถทําหนาท่ีในการบริการขับรถดวยความปลอดภัย รวมถึง
อํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกนักทองเท่ียว     แผนกการเงินทําหนาท่ีเกี่ยวกับการจายเงิน 
พรอมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการรับเงินและจายเงินเพื่อใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
เซ็นตอนุมัติ    แผนกบัญชีทําหนาในการบันทึกรายการคาท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกิจนําเท่ียว ตลอดจน
จัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเท่ียว       ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีทําหนาท่ีในการตรวจสอบ
การทํางานของแผนกการเงินและแผนกบัญชีรวมถึงหนาท่ีในการเซ็นตอนุมัติการจายเงินและการ
รับเงินท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว    จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 
 2.1  ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหมพบวา แนวทางในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมนั้นตองมี
การกําหนดผังบัญชีอยางเปนระบบ  การออกแบบแบบฟอรมและสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของในการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจนําเท่ียวใหครอบคลุมการใชงาน       การปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของธุรกิจนํา
เท่ียวตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีไดกําหนดไว    การจัดทําทางเดินเอกสารเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติทางดานบัญชี  รวมถึงการจัดทํางบการเงินเพื่อสรุปผลการดําเนินท่ีผานมาของธุรกิจนําเท่ียว    
และการยื่นแบบชําระภาษีท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจนําเท่ียว    ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของอารยา พัชร
เมธา (2543) ท่ีไดศึกษาการบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวท่ีพบวา    สวนสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจนําเท่ียว
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานมีผลกําไรก็คือ      มีระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจนําเท่ียว
ใหคลอบคลุมขอบขายของงานทุกแผนกที่ตองใชขอมูลรวมกัน  รวมถึงการควบคุมภายใน  การ
กําหนดสมุดบัญชีท่ีใชการบันทึกทางบัญชี  วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู    การรับรู
รายการตามเกณฑคงคาง  เพียงแตการศึกษาของอารยา   พัชรเมธา   มิไดศึกษาถึงการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปมาใชภายในธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงอาจเนื่องจากในปท่ีทําการศึกษาของอารยา  พัชรเมธา ยังมิได
มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว   รวมไปถึง



 169 

ทางเลือกใหมในการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ทท่ีอารยา พัชรเมธา  มิไดศึกษาไวเชนกัน   ซ่ึงอาจ
เนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากรในชวงเวลานั้นยังมิไดรองรับการยื่นแบบชําระภาษี
ทางอินเตอรเน็ท 
 
 2.2  ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหมพบวา  ธุรกิจนําเท่ียวนั้นมีการออกแบบแบบฟอรมและสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของในการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวใหครอบคลุมการใชงาน และมีการบันทึกรายการคาท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ
นําเท่ียวลงในสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของ     และมีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา       ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของจรรยา ดาวลับเมฆ (2542) ท่ีได
ศึกษาการบันทึกบัญชีของกิจการทองเท่ียวท่ีพบวา    ธุรกิจทองเท่ียวมีการบันทึกบัญชีรายการคาท่ี
เกิดข้ึนในธุรกิจทองเท่ียวลงในแบบฟอรมท่ีกิจการไดวางรูปแบบไว   รวมถึงการปดบัญชีเพื่อนํา
ยอดคงเหลือของบัญชีตางๆ มาจัดทํางบการเงิน    และสงใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานและให
ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน     เพียงแตการศึกษาของจรรยา ดาวลับเมฆ (2542) มิไดกลาวถึงการ
ชําระภาษีของธุรกิจนําเท่ียวเนื่องจากทําการศึกษาเฉพาะการบันทึกบัญชีของธุรกิจทองเท่ียวเทานั้น 
 
3.  ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาถึงแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหมจากการสงแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกพบปญหาในเร่ืองของระบบบัญชีของ
ธุรกิจนําเท่ียวไมเปนระบบคอนขาง สับสน  การควบคุมภายในของธุรกิจนําเท่ียวมีไมเพียงพอ    
เอกสารประกอบการลงบัญชีไมครบถวน อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดทําบัญชีไมเพียงพอ  
รายการทางบัญชีมีจํานวนมากเกินกวาการจัดทําดวยมือ  ไมมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีใน
การทํางานดานบัญชี   ไมมีความรูและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนไปและความรู
ความสามารถของพนักงานบัญชีมีไมเพียงพอ   
 นอกจากนี้จากการศึกษาคนพบวาผูทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมยังขาด
ความรูและความเขาใจในการปฏิบัติทางดานการบัญชีและการเสียภาษีอากรท่ีถูกตอง  เชน  มีการใช
เกณฑเงินสดในการรับรูรายไดและคาใชจาย    การนําใบกํากับภาษีซ้ือคาน้ํามันของรถยนตท่ีมีท่ีนั่ง
ไมเกิน 10 ท่ีนั่งมาเปนภาษีซ้ือ     การกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 ในสวนของรายไดคาขนสงในชอง
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ยอดขายท้ังส้ินและชองยอดขายท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 0 เปนตน จึงทําใหทราบถึงปญหาที่เกิด 
ข้ึนภายในธุรกิจนําเท่ียวเพิ่มข้ึนอีกประเด็น 
 
 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวท่ีกลาวไว
ขางตน  ทําใหไดขอเสนอแนะทางดานตาง ๆ ดังนี้ 
 3.1  ระบบบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวและการควบคุมภายใน  
 จากการศึกษาพบวา ระบบบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  การจัดทํา
บัญชีมีความยุงยาก  สงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีไดงาย     ดังนั้นธุรกิจนําเท่ียวควรมี
การวางระบบบัญชีภายในกิจการข้ึนมาใหเปนระบบมาตรฐานโดยท่ีผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน
ตองปฏิบัติอยางตามระบบที่วางข้ึนมาเครงครัด       การวางระบบบัญชีนั้นตองอาศัยการออกแบบ
เอกสารแบบฟอรมและสมุดบัญชีตางๆ  ใหเหมาะสมกับงานภายในธุรกิจนําเท่ียว   การจัดทําผังทาง 
เดินเอกสารสําหรับการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงิน    รวมถึงการนําระบบการควบคุมภายใน
นอกเหนือจากท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชอยูมาใชเพื่อใหระบบบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   ท้ังนี้การวาง
ระบบบัญชีสําหรับธุรกิจนําเท่ียวตองอาศัยผูท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานของธุรกิจ     
นําเท่ียวและทางดานบัญชี      ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวสามารถมอบหมายใหสํานักงานบัญชีเปนผูวางระบบ
ใหหรืออาจมอบหมายใหแผนกบัญชีของกิจการเปนผูวางระบบ    
 
 3.2  เอกสารประกอบการลงบัญชีไมครบถวน 
    ในกรณีท่ีมัคคุเทศกใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวและเกิดคาใชจายในการทําทัวรท่ี  
ผูรับเงินเปนบุคคลธรรมดา  และไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหแกธุรกิจนําเท่ียวได  เชน คาท่ีพัก
บานชาวเขา  คารถสามลอถีบ  เปนตน    ธุรกิจนําเท่ียวสามารถแกไขปญหาดวยการขอความรวมมือ
จากผูรับเงินในการขอถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงินและใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ
การรับเงิน   และกรณีท่ีเปนสถานท่ีท่ีตองใชบริการบอยๆ ขอความรวมมือใหผูรับเงินจัดเตรียม
สําเนาบัตรประชาชนไวใหแกมัคคุเทศก     เพื่อท่ีมัคคุเทศกจะไดนําหลักฐานนี้เบิกกับแผนกการเงิน
และแผนกบัญชีใชหลักฐานนี้ปะกอบการลงบัญชี      วิธีการนี้อาจใชรวมกับการที่ธุรกิจนําเท่ียว
จัดเตรียมแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินเปลาใหแกมัคคุเทศกเพื่อมอบใหแกผูรับเงินเปนผูกรอกลง
ลายมือช่ือเปนผูรับเงิน  และแนบกับสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน 
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 3.3  ธุรกิจนําเท่ียวมีรายการคาจํานวนมาก 
 เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียวมีปริมาณรายการคาในแตละวันเปนจํานวนมาก  จึงสงผลใหการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดทําดวยระบบมือลาชา     และอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย        
ดังนั้นธุรกิจนําเท่ียวควรนําคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดทําบัญชีเพื่อแบงเบาภาระหนาท่ี  อํานวย
ความสะดวก  และเก็บรักษาขอมูลใหแกแผนกบัญชี  เชน การนําโปรแกรม Excel มาชวยในการ
จัดทํารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  บัญชีแยกประเภท  รวบรวมรายละเอียดการใหบริการนําเท่ียวเพื่อ
เรียกเก็บเงินจากบริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียว เปนตน   โดยอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชควรเพียงพอ
ตอความตองการใชของแผนกบัญชีและแผนกการเงิน  โดยมีการแบงแยกการใชงานคอมพิวเตอร
ของแตละแผนกออกจากกัน     นอกจากนี้ควรเช่ือมตอระบบ LAN สําหรับการเขาถึงขอมูลท่ีอยูคน
ละเคร่ืองในกรณีท่ีมีการใชขอมูลท่ีอยูในคอมพิวเตอรรวมกันระหวางแผนกบัญชีและแผนกการเงิน    
และควรเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ทกับคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกแผนกบัญชีใน
การยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท   การดาวนโหลดแบบฟอรมภาษีตางๆ  รวมถึงการคนหา
ขอมูลทางการบัญชีดวย   
 นอกจากนี้ธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีปริมาณรายการคาท่ีนอยถึงปานกลางสามารถนําโปรแกรม
สําเร็จรูป Quick Book และ Easy Acc มาใชในการจัดทําบัญชี     เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีใชงาน
งายและชวยจัดทําบัญชีจนถึงการจัดทํารายงานทางการเงินในโปรแกรมเดียว  สําหรับธุรกิจนําเท่ียว
ท่ีมีขนาดของกิจการคอนขางใหญและมีรายการคาท่ีมีปริมาณมาก    ควรจะทําการลงทุนในดานของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   กลาวคือ  ควรทําการจัดจางโปรแกรมเมอรพรอมท้ังสํานักงาน
บัญชีในการวางระบบบัญชีท่ีใชคอมพิวเตอรในการจัดทําโดยเฉพาะของแตละกิจการ  ซ่ึงการลงทุน
ในลักษณะนี้ตองเสียตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานเปนจํานวนมาก    ระบบท่ีวางข้ึนมาใหม
นั้นจะเหมาะสมกับการดําเนินงานของธุรกิจหรือไม    ตองอาศัยผูท่ีเกี่ยวของทางดานบัญชีใหความ
ชวยเหลือ  ช้ีแจงความตองการใชงานใหแกโปรแกรมเมอรเพื่อจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีใหเหมาะสมกับระบบงานได     ท้ังนี้การอบรมการผูใชงานเกี่ยวกับการใชงานระบบใหมนั้น
เปนส่ิงสําคัญเพื่อใหผูใชงานมีความรู    ความเขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน   สงผลใหการจัดทํา
บัญชีเปนไปอยางถูกตอง      นอกจากนี้ควรจัดทําคูมือของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไวให
ผูใชงานระบบไดทําการศึกษาและทบทวนเพ่ือใหเกิดทักษะการใชงานท่ีถูกตองดวย 
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 3.4  พนักงานบัญชีขาดความรูและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี 
 ธุรกิจนําเท่ียวควรใหความสําคัญกับผูทําบัญชีของกิจการ   เนื่องจากผูทําบัญชีของธุรกิจ   
นําเท่ียวเปนตัวขับเคล่ือนใหการปฏิบัติงานดานบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    ดังนั้นธุรกิจ     
นําเท่ียวควรสนับสนุนใหผูทําบัญชีของกิจการเขารวมอบรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง (CPD) 
ทุกปเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับเปล่ียน   และทันตอการเปล่ียนแปลง
ของมาตรฐานการบัญชีนั้น    ในการนํามาใชกับการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวใหถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชี   รวมถึงการสงผูทําบัญชีเขารวมอบรมทางดานภาษีท่ีกรมสรรพากรจัดข้ึนเพื่อ
ปรับความรูของผูทําบัญชีใหทันกับกฎหมายภาษีอากรท่ีเปล่ียนไป 
 
4.  ขอจํากัดในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดในเร่ืองของการเขาถึงขอมูลทางดานบัญชีและระบบบัญชีของ
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเขาสัมภาษณ   เนื่องจากผูใหสัมภาษณอยูในฐานะเปนพนักงานของกิจการธุรกิจ    
นําเท่ียว   และเนื่องจากนโยบายของธุรกิจนําเท่ียวถือวาขอมูลทางการบัญชีของกิจการเปนขอมูลท่ี
ควรปกปดและถือเปนความลับของกิจการ    ดังนั้นในการคนควาอิสระคร้ังนี้มีขอจํากัดในการเขา
สัมภาษณทําใหขอมูลท่ีเขาสัมภาษณเชิงลึกคร้ังนี้เปนขอมูลทางการบัญชีท่ัวๆ ไปท่ีธุรกิจนําเท่ียว     
ท่ีเขาสัมภาษณจะใหขอมูลไดเทานั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




