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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระเรื่องการศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผน 

การควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณี : กรณีศึกษาบริษัท จอรจ เจนเซน 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด  เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทตอไป  วิธีการศึกษาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสอบถาม
ผูบริหารของกิจการและพนักงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยใชกรอบการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO ในการประเมินผลการใชระบบการควบคุมภายในของกิจการ พรอมวิเคราะหความเสี่ยงและ
เสนอแนวทางแกไข สวนการสัมภาษณจะเปนแบบเจาะลึกผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับการ
ใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีในแตละวงจรรายการคา ซ่ึงมีทั้งหมด 4 วงจรดวยกัน อันไดแก 
วงจรรายได วงจรรายจาย วงจรการผลิต และวงจรบัญชีแยกประเภท 
  จากการศึกษาพบวา กิจการมีการใชแนวทางการควบคุมภายในแตละวงจรรายการคาแบง
ตามประเภทกิจกรรม โดยในวงจรรายได คือ ดานการขาย ดานการรับคําสั่งซื้อ การจัดสงสินคา  
ดานการชดเชยสินคา รับคืน ออกใบลดหนี้  ดานการเก็บเงินจากลูกคา การติดตามหนี้ และดาน
ระบบลูกหนี้ ในวงจรรายจายมีการใชแนวทางการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรมตางๆ คือ ในเรื่อง
ทั่วไป  การจัดหาจัดซื้อ  การตรวจรับสินคา การจายชําระหนี้ ดานระบบเจาหนี้ และการควบคุม เงิน
สดยอย สวนใหญมีนโยบายและการปฏิบัติในการควบคุมภายในแลว  สําหรับวงจรการผลิตซึ่งเปน
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วงจรหลักในการดําเนินธุรกิจและมีความสําคัญอยางยิ่ง ไดมีการวางระบบการควบคุมภายในที่ดีอัน
ไดแก การบริหารคลังสินคา การจายและการจัดเก็บวัสดุ และการบริหารสินคาคงเหลือ และวงจร
สุดทาย คือ วงจรบัญชีแยกประเภทมีการใชแนวทางการควบคุมภายใน 2 กิจกรรมคือ การควบคุม
ทั่วไปและการควบคุมรายการคา ซ่ึงโดยรวมมีการควบคุมภายในที่ดี 
 อยางไรก็ตามถึงแมวาผลการประเมินการควบคุมภายในของกิจการในวงจรทั้ง 4 สวนใหญ
มีการควบคุมที่ดี แตยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมบางอยางที่ไมมีนโยบายและการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการควบคุมภายในที่ดีคือ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การสงเสริม 
ประสิทธิภาพของพนักงานในหนวยงาน  การควบคุมดูแลสินคา  และการสื่อสารดานขอมูลระหวาง
กิจการและสํานักงานใหญ ซ่ึงกิจการควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่
มีอยูในปจจุบัน 
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ABSTRACT 

 
The objectives of the independent research on “A Study of Accounting Information 

Usage for Internal Control Planning of Jewelry Processing Industrial Business: A Case Study of 
Georg Jensen (Thailand) Ltd”, is to study the use of information technology for the internal 
control of Georg Jensen Co.Ltd., to develop the application of an internal control system. The 
procedures of this study were carried out by collecting the primary data by interviewing the 
executives and operators of the company. The study also used the framework of risk management 
analysis as laid out by The Committee of Sponsoring Organization of Treachery Commission 
(COSO), to analyze and evaluate the internal control system of the organization, analyzing the 
risk analysis and carrying out the improvement for the internal control system. Also, the depth-
interview method was used to obtain deeper information from the executives and operators who 
were involved with the information technology for the control cycles which comprised of 4 
cycles: the Revenue Cycle, Expenditure cycle, Production cycle and General Ledger Accounts 
cycle. 

This study found that the enterprise has set up the procedure for internal control for each 
cycle by classifying each activity; for example, the activities for the revenue cycle are sale, order, 
logistics, redemption /compensation for clients, bills and an account receivable system. The 
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expenditure cycle focuses on the following activities: general, purchasing, inspection, liability, 
account payable and petty cash. The enterprise has clear policy and procedures for this internal 
control system. The Production cycle is the most important for running a business. The internal 
control system for this cycle effectively controls factors such as warehouse management, 
inventory control and inventory management. Finally, the general ledger accounts cycle has 2 
activities to support the internal control system which are general control and transaction control. 

In conclusion, the assessment of the internal control for the 4 cycles has shown that the 
enterprise has a qualified internal control system. However, some activities do not have the 
policies and directions to support the internal control system and may be at risk in the future. The 
best practices for the internal control system are an operation audit, enhancement of the efficiency 
of the employers, inventory control and better communication between the management and their 
subordinates. 
 

 


