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บทคัดยอ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากร  
ของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม      ขอมูลเก็บรวบรวมจากผูจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหมท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลขึ้นทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาจํานวน 128 ราย        โดยใชแบบสอบถามสํารวจทางไปรษณียไดรับการตอบกลับจํานวน      
75 ราย   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
และการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 3 ราย ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบวา  ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมีรายไดหลักจากการใหบริการ     
นําเท่ียว  และมีรายไดรองจากการใหบริการขนสง บริการเชารถ จําหนายท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน     
สวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว  แบงออกเปน ตนทุนการใหบริการและ
คาใชจายในการขายและบริหาร     สวนใหญมีการจัดทํารายการบัญชีดวยระบบมือและให
สํานักงานบัญชีเปนผูจัดทําบัญชีให 
 ผลจากการศึกษาไดนํามาจัดทําแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจ    
นําเท่ียว   โดยประกอบดวย  ผังบัญชี  สมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของ วิธีการบันทึกบัญชี  ทางเดินเอกสาร
วงจรรายไดและคาใชจาย   เ คร่ืองมือและอุปกรณท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติทางดาน
ภาษีอากร     ซ่ึงจะเปนประโยชนในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรสําหรับผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวตอไป 



 จ 

Independent Study Title Guidelines on Accounting Preparation and Tax Payment for 
Tourism Businesses in Chiang Mai Province  

  
Author Miss Rossarin  Lueichai  
 
Degree Master of Accounting 
 
Independent Study Advisory Committee 
 Associate Professor Suvanna    Laohavisudhi      Chairperson 
 Lecturer Erboon            Ekasingh              Member 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study is to study the guidelines on accounting preparation and tax 
payment for tourism business in Chiang Mai province.  The data is collected from 128 
accountants of the tourism business which was registered and submit financial statement to 
department of business development by posed questionnaires which returned for 75. The data is 
analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, and means. The 3 samples in deep 
interview are qualitative analized. 
 The results of this study revealed that the tourism business in Chiang Mai had major 
income from travel service and minor incomes from transporting, car renting, lodging and 
selling plane ticket.  The expenses of the business could be classified as cost of services and 
selling and administrative expenses, mostly prepared accounting transaction system and used 
accounting office for accounting preparation 
 The results of this study were used to prepare guidelines on accounting preparation and 
tax payment for the tourism business. It consisted of chart of account, accounting journals, 
accounting method, document flow charts of income and expenses circle, tools and equipments 
use in operation and practices in taxation which will be useful in accounting preparation and tax 
payment for tourism business entrepreneurs in the future.  
  




