
บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการ

วางแผนการควบคุมภายในของ  บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนโรงงานผลิตและ
สงออกอัญมณีโดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

การศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีไดแบงตามประเภทของวงจรรายการคาทั้ง
4 วงจรไดแก วงจรรายได วงจรรายจาย วงจรการผลิต และวงจรบัญชีแยกประเภท โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชีจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูบริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของโดยแสดงเปนผังทางเดินเอกสาร เพื่อทําความเขาใจการนําขอมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีมาใชเพื่อการควบคุมภายในกิจการไดงายขึ้น และการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม    
เพื่อเปนกรอบในการประเมินการควบคุมภายในของกิจการที่มีอยูในปจจุบันเปรียบเทียบกับ      
แนวทางการควบคุมภายในตามทฤษฎีพรอมเสนอแนะแนวทางแกไข 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
 มีการแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวนดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณเชงิลึก 
 จากการศึกษาพบวาผูใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถามสําหรับการใชขอมูลสารสนเทศ 
ทางการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 30 ปและอายุ 
ระหวาง 30-40 ป  มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป สวนใหญสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
โดยมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของกิจการและมีระยะ 
เวลาทํางานในหนาที่ดังกลาวมากกวา 4 ป 

สวนท่ี 1   การประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการและศึกษาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เพื่อการควบคุมภายใน 
 เปนการประเมินผลการควบคุมภายในของ บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศ ไทย) จํากัด ทั้ง 
4 วงจรการคา โดยใชกรอบการบริหารความเสี่ยง (COSO Enterprise Risk Management Frame 
work) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาเปนแนวทางการการควบคุมภายในโดยแบงตาม 
กิจกรรมในวงจรตางๆ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา 
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วงจรรายได 
จากการประเมินผลการควบคุมภายในของวงจรรายไดพบวา กิจการมีการใชแนวทาง 

การควบคุมภายใน และไมมีการใชแนวทางการควบคุมภายใน โดยกิจกรรมดานการตลาดและการ
ใหสินเชื่อไมมีแนวทางการควบคุมภายใน เนื่องจากเปนกิจการที่มีสํานักงานใหญเปนลูกคาเพียง
แหงเดียวโดยกิจการเปนโรงงานผลิตและสงสินคาจําหนายใหสํานักงานใหญเพื่อกระจายสินคาตาม
หนารานทั่วโลก จึงไมจําเปนตองมีการอนุมัติสินเชื่อ 

กิจกรรมการขายมีการแบงแยกหนาที่ กําหนดราคาขาย และควบคุมตรวจสอบอยูเสมอ 
และมีการกําหนดอํานาจอยางเหมาะสมรวมทั้งการอนุมัติการขายกอนสงมอบสินคา แตกิจการ
ไมไดกําหนดนโยบายการควบคุมภายในสําหรับลูกหนี้ คือ กิจกรรมการขายการเก็บเงินจากลูกคา
และการติดตามหนี้หรือการไมทํา L/C (Letter Credit) เนื่องจากเปนสํานักงานใหญหรือบริษัทใน
เครือเดียวกัน ดังนั้นผูบริหารจึงเห็นวากิจกรรมเหลานี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคอนขางนอย
สําหรับกิจกรรมการรับคําสั่งซื้อและการจัดสงสินคา กิจการใชนโยบายการควบคุมภายในที่ดีโดย
การแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสมและทําประกันความเสียหายจากการขนสง มีการอนุมัติในการสง
สินคา การชดเชยและการรับคืนสินคาทุกครั้ง แตไมไดติดตามรายการชดเชย การรับคืนเปนประจํา
ทุกเดือน  

และดวยเหตุผลที่เงินหมุนเวียนทั้งหมดของกิจการในการซื้อวัตถุดิบไดมาจากการชาํระ
เงินคาสินคาของสํานักงานใหญ เพื่อนํามาผลิตสินคาตามคําสั่งผลิต แตอยางไรก็ตามกิจการยังมีการ
นํารายงานเพื่อผูบริหารมาใชในการบริหารงาน และการใชแนวทางการควบคุมภายในของระบบ
ลูกหนี้ อาทิ การจัดทํางบกระทบยอดระหวางบัญชีคุมลูกหนี้กับบัญชีลูกหนี้รายตัว 

 
วงจรรายจาย 
จากการประเมนิผลการควบคุมภายในของวงจรรายจาย   พบวากจิการใชแนวทางการ 

ควบคุมภายในเปนสวนใหญ โดยกิจการมีการใชการควบคุมภายในในการจัดหา การตรวจรับสินคา 
การจายชําระหนี้ ดานระบบเจาหนี้และการควบคุมเงินสดยอย แตอยางไรก็ตามในแตละกิจกรรมยัง
มีสวนงานที่ยังไมใชแนวทางการควบคุมภายใน คือ กิจกรรมการจายชําระหนี้ ซ่ึงไมมีการแบงแยก
หนาที่อยางเหมาะสมอันไดแก พนักงานจัดทําใบสําคัญจาย การเขียนเช็ค และผูทํารายการเงินสด 
และเงินฝากธนาคาร กับผูจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากเปนคนเดียวกัน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงเรื่อง
การทุจริตภายในองคกร และการตรวจนับเงินสดยอยโดยไมบอกลวงหนากับผูรักษาเงินสดยอย    
ซ่ึงถือเปนการตรวจสอบภายในที่อยางหนึ่ง 
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กิจการมีการกําหนดนโยบายในการจัดหาสินคาและบริการ และอํานาจการอนุมัติที่
ชัดเจน ยกเวนแตวัตถุดิบที่ไดถูกระบุใหซ้ือจากผูขายที่ทางสํานักงานใหญคัดเลือกไว ซ่ึงเหตุผล
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตถูกออกแบบจากสํานักงานใหญ สวนประกอบบางชิ้นสวนตองสั่งทํา
เฉพาะดังนั้นจึงมีผูขายรายเดียว ทําใหเกิดการผูกขาดของผูขายไมมีอํานาจตอรอง อยางไรก็ตามยัง
พบวากิจการไมมีนโยบายการหมุนเวียนพนักงานในการจัดหา ซ่ึงมีความเสี่ยงในการทุจริตของ
พนักงานจัดหาในกิจกรรมการตรวจรับสําหรับกรณีที่เปนวัตถุดิบ โดยสวนใหญจะใชวิธีช่ังน้ําหนัก
รวมกับการนับจํานวนชิ้นเนื่องจากเปนของที่มีมูลคาสูง ผูตรวจรับจะตองเปนผูที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหาร  ดานระบบเจาหนี้พบวา กิจการมีการตรวจสอบความถูกตองกอนการบันทึกรายการ และ
จัดทํางบกระทบยอดระหวางบัญชีคุมเจาหนี้กับบัญชีเจาหนี้รายตัวซ่ึงเปนเพียงการตรวจสอบภายใน
องคกรแตกิจการไมไดจัดทําหนังสือยืนยันยอดเจาหนี้ 

 
วงจรการผลิต 
จากการประเมินผลการควบคุมภายในของวงจรการผลิตพบวา กิจการใชแนวทางการ

ควบคุมภายในโดยสวนใหญ คือ กิจกรรมการวางแผนการผลิต กิจกรรมการบริหารสินคาคงเหลือ
และคลังสินคามีการใชแนวทางการวางแผนการควบคุมภายในตามทฤษฎีทั้งหมด ซ่ึงถือวากิจการ
ใหความสําคัญกับการควบคุมภายในของสินคาคงเหลือและการวางแผนการผลิตเปนอยางมาก ใน
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑพบวาไมไดอยูในความรับผิดชอบของกิจการ เนื่องจากแผนกพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑอยูที่สํานักงานใหญในประเทศเดนมารก แตผลของการประเมินดานกิจกรรม 
การบริหารวัสดุจะเห็นไดวาผูบริหารไมไดเขมงวดกับการควบคุมภายในดานวัสดุอุปกรณมากนัก 

กิจกรรมการดําเนินการผลิตมีหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการแปรรูปอัญมณี ซ่ึงเปนการ 
ผลิตเครื่องประดับที่มีขั้นตอนละเอียดและตองใชแรงงานฝมือเกือบทั้งหมด จึงยากในการควบคุม 
โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใชผลิตเปนของที่มีมูลคาสูง กิจการจึงมีการกําหนดนโยบายที่ใชในการควบคุม
ภายในทั้งทางดานการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี การแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละสวน
งาน เชน การควบคุมน้ําหนักของเสียในกระบวนการผลิต แตอยางไรก็ตามการควบคุมเหลานี้ไม
สามารถทําไดเต็มที่ ผูบริหารจึงตองนําการควบคุมดานอื่นเขามาเสริม ไดแก การติดกลองวงจรปด 
การตรวจคนรางกายกอนออกภายนอกบริเวณการผลิต เปนตน 
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วงจรบัญชีแยกประเภท 
จากการประเมินผลการควบคุมภายในของวงจรบัญชีแยกประเภท พบวากิจการใชแนว

ทางการควบคุมภายในโดยกิจการมีการใชแนวทางการควบคุมภายในสําหรับการควบคุมทั่วไปตาม
ทฤษฏี เวนแตไมมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการระบุอํานาจหนาที่ของพนักงานแตละ
ตําแหนงที่ชัดเจน รวมทั้งผังทางเดินเอกสารที่แสดงภาพรวมของระบบ สวนแนวทางการควบคุม
ภายในสําหรับการควบคุมรายการคานั้น กิจการมีการใชแนวทางการควบคุมภายในอยางเหมาะสม
เนื่องจากมีการนําโปรแกรมทางบัญชีเขามาชวยในการดําเนินการ 

 
สวนท่ี 2  วิเคราะหความเสี่ยงจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัท 

จอรจ  เจนเซน  (ประเทศไทย)  จํากัด จากแบบสอบถาม และเสนอแนวทางแกไข 
การศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนควบคุมภายในจากผังทาง 

เดินเอกสารและการประเมินการควบคุมภายในของกิจการ และจากแบบสอบถามทําใหทราบถึง
แนวทางการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม แตอยางไรก็ตามผลการประเมินการควบคุมภายใน
โดยนําเอาทฤษฎีมาเปนกรอบในการศึกษา มีขอคนพบที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงและปญหาในแต
ละวงจรมีดังนี้ 

จากวงจรรายไดกิจการมีความเสี่ยงที่อาจจะความผิดพลาดในการออกใบลดหนี้ซํ้าซอนไมมี 
ตัวตน สําหรับวงจรรายจายนั้นกิจการมีความเสี่ยงจากการที่ไมมีการจัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบัติ 
นโยบายรองรับในดานการจัดซื้อ การทําสัญญาทางการคากับผูขาย และวิธีการคัดเลือกผูขาย 
โดยเฉพาะในกรณีของผูขายวัตถุดิบในตางประเทศ ซ่ึงถือวามีอํานาจผูกขาดเนื่องจากเปนผูขายราย
เดียวสําหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทําใหกิจการไมมีอํานาจตอรองมากนัก ซ่ึงอํานาจการตัดสินใจ      
คัดเลือกผูขายสําหรับวัตถุดิบเปนของสํานักงานใหญ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงดานมาตรฐานสินคา
ต่ําทําใหตองเสียคาใชจายซ้ําซอนในการซื้อสินคาอีกครั้ง ตนทุนสินคาที่ผลิตสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่
กิจการไมมีการควบคุมเรื่องการจัดหาการจัดลําดับคุณภาพของสินคาและบริการ การไมหมุนเวียน
เจาหนาที่ การทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมวิธีการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานจัดซื้อที่
ชัดเจน การเกิดการทุจริตภายในองคกรเมื่อกิจการไมมีการแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสมในการจาย
ชําระเงิน ไมมีการตรวจนับเงินสดยอยโดยไมไดแจงลวงหนา การตรวจนับสินคาและไมมีการยืนยนั
ยอดเจาหนี้ มีความเสี่ยงการบันทึกบัญชีผิดพลาด ดานวงจรการผลิตมีความเสี่ยงในการผลิตที่ลาชา
สงผลตอตนทุนผลิตสูงจากการที่กิจการไมกําหนดการประเมินผลการใชงานหรือบํารุงรักษา
เครื่องจักร ความเสี่ยงที่กิจการมีตนทุนสูงจากการยกเลิกคําสั่งผลิตจากสํานักงานใหญลาชาซึ่ง
กิจการไดดําเนินการผลิตไปแลว การไมแบงแยกหนาที่ของพนักงานรับจายวัสดุซ่ึงงายตอการปดบัง
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การกระทําที่ไมถูกตอง การไมจัดทํารายงานการเคลื่อนไหวของวัสดุ เพื่อใหสามารถติดตามแกไข  
เนื่องจากอาจมีการสั่งสินคามากเกินความตองการทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจากการลัก
ทรัพย การยักยอกน้ําหนักวัตถุดิบ ไดแก ทองและเงิน ซ่ึงมีการสูญเสียระหวางการผลิตในสวนที่
กิจการไมสามารถควบคุมได และวงจรสุดทายไดแก วงจรบัญชีแยกประเภท มีความเสี่ยงในการ
ทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ การทํางานที่ไมบรรลุหนาที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากไมมีการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนกับพนักงานในแตละหนวยงาน กิจการมีการทํางานที่ซํ้าซอนในการทํางาน 
2 ระบบ ทําใหเสียคาใชจายสําหรับคาจางพนักงานที่เพิ่มขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนการควบคุมภายในของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณี กรณีศึกษา บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัดนั้นกิจการ
มีวัตถุประสงคในการศึกษาการใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี  สําหรับการวางแผนการควบคุม
ภายในของกิจการ โดยใชกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO เปนแนวทางในการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของกิจการเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและเสนอแนวทางแกไข และทําการ 
ศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการควบคุมภายในของกิจการแบบเจาะลึกจากผูบริหาร
และพนักงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยแสดงเปนผังทางเดินเอกสารพรอมอธิบายขั้นตอนการใช
ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีในวงจรการคาทั้ง 4 วงจร อันไดแก วงจรรายได วงจรรายจาย วงจร
การผลิต และวงจรบัญชีแยกประเภท 

จากการผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ในแบบสอบถามพบวา กิจการมี
การใชแนวทางการควบคุมภายในในแตละวงจรรายการคาทั้ง 4 โดยกิจกรรมในวงจรรายไดนั้น
ไดแก ดานการขาย ดานการรับคําสั่งซื้อ ดานการจัดสงสินคา ดานการชดเชยสินคารับคืนและการ
ออกใบลดหนี้ ดานการเก็บเงินจากลูกคา การติดตามหนี้ และดานระบบลูกหนี้ ซ่ึงมีการใชแนว
ทางการควบคุมภายในเปนสวนใหญ สําหรับกิจกรรมที่ไมมีการใชแนวทางการควบคุมภายใน อัน
ไดแก ดานการตลาด ดานสินเชื่อนั้น เนื่องจากกิจการไมมีกิจกรรมทั้ง 2 ในการดําเนินงานภายใน
กิจการ เนื่องจากลูกคาของกิจการมีรายเดียวคือ สํานักงานใหญ สําหรับวงจรรายจายกิจการมีการใช
แนวทางการควบคุมภายในเปนสวนใหญ ทั้งการควบคุมภายในทั่วไป การจัดซื้อจัดหา การตรวจรับ
สินคา การจายชําระหนี้ ดานระบบเจาหนี้และการควบคุมเงินสดยอย ในสวนกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ที่สําคัญจากการไมใชแนวทางการควบคุมภายใน คือการไมแบงแยกหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจาย
ชําระหนี้ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตและอาจเกิดความผิดพลาดได และดานการ
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จัดซื้อวัตถุดิบซึ่งผูขายผูกขาดเนื่องจากเปนผูขายรายเดียว ทําใหขาดอํานาจการตอรองและอาจเกิด
การเสียเปรียบทางการคา สําหรับวงจรการผลิตจากการประเมินการควบคุมภายในสวนใหญมีการ
ควบคุมที่ดี โดยเฉพาะกิจกรรมการวางแผนการผลิต กิจกรรมการบริหารสินคาคงเหลือและคลัง 
สินคา การจายและการจัดเก็บวัสดุ สวนในดานการพัฒนาผลิตภัณฑพบวา ไมมีการใชแนวทางการ
ควบคุมภายในเนื่องจากไมมีแผนกออกแบบผลิตภัณฑในกิจการ วงจรการคาสุดทายคือ วงจรบัญชี
แยกประเภท ซ่ึงกิจการมีการใชแนวทางการควบคุมภายในที่ดีในทุกกิจกรรม ยกเวนในเรื่อง การไม
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

จากวงจรการผลิตกิจการมีการวางแผนการผลิต การบริหารสินคาคงเหลือที่ดี การตรวจนับ
สินคาคงเหลืออยางสม่ําเสมอ และมีการควบคุมของเสียทั้งเศษซากและสวนสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตตามทฤษฎีแนวทางการควบคุมภายใน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ศรีเพ็ญ วงษเขียว 
(2543) เร่ือง “การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อสงออกในจังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงเรื่องการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต
ไมมีการจัดทํารายงานสินคาสําเร็จรูป สินคาชํารุดหรือเศษซาก  

จากวงจรรายจาย กิจการไมมีการแบงแยกหนาที่ที่เหมาะสมเรื่องการจายชําระหนี้ อาจทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตยักยอกเงิน ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของ วลัยรัตน ช่ืนธีระวงศ 
(2544) เร่ือง “ปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย” คือ 
มีระบบการควบคุมภายในบกพรองจากการที่ไมมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน ทําใหมีความเสี่ยง
และอาจเกิดปญหาความผิดพลาด การทุจริตและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน และในสวนของ
วงจรบัญชีแยกประเภท กิจการไดนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีจากรายการคาทุกวงจรมาจัดทํา
รายงานการวางแผนควบคุมและชวยในการตัดสินใจเพื่อผูบริหาร ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานศึกษา
ของ กนกวรรณ ปมหทัยวุฒิ (2547) เร่ือง “การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุมของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสีในจังหวัดนครสวรรค” โดยมีการนําขอมูลสารสนเทศทาง 
การบัญชีมาใชในการทํารายงานตางๆ เพื่อผูบริหารสําหรับชวยในการตัดสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว 
ทันตอเวลา รวมทั้งการนําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในการวางแผนการควบคุมอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้นี ้
 

ขอเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการเสนอการนําขอมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีมาใชสําหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไมใชแนวทางการควบคุมภายใน 
มีดังนี้ 
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 1.  ผูบริหารควรมีการตรวจสอบภายในภายในองคกร เพื่อสามารถตรวจสอบการทํางาน
และการปฏิบัติงาน รวมทั้งปดชองวางและการทุจริตในหนาที่ 

2.  ควรจัดอบรมพนักงาน และวางนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดทําคูมือการ
ทํางาน  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหมีมาตรฐานการทํางานที่ดี เพื่อชวยลดตนทุนและ
สรางจุดยืนในการทํางานสําหรับพนักงานในองคกร ทําใหสามารถสรางประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานในแตละหนวยงานอีกดวย 

3.  ควรมีการใชการควบคุมภายในดานเอกสาร เพื่อการปองกันความผิดพลาดไดแก การใช
บารโคด  การใชระบบสารสนเทศและระบบการรักษาความปลอดภัย อาทิ กลองวงจรปด การตรวจ
รางกายกอนออกนอกบริเวณโรงงานอยางเขมงวด เพราะถึงแมวากิจการจะมีระบบการควบคุม
ภายในดานสารสนเทศทางการบัญชี ก็อาจไมเพียงพอเนื่องจากธุรกิจอัญมณีมีการใชวัตถุดิบที่มูลคา
สูงและมีขนาดเล็ก เสี่ยงตอการลักขโมย 

4.  ควรมีการปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร โดยเฉพาะสํานักงาน
ใหญและผูขาย อาทิ การขอสัญญาทําการคาจากผูขายและสํานักงานใหญ และการจัดทํารายงาน
คําสั่งผลิตคงเหลือ เพื่อไมใหเกิดการเสียโอกาสทางการคาและตนทุนที่สูง 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ไดมีการประเมินผลการควบคุมภายในของกิจการ ซ่ึงเปนธุรกิจ
อุตสาหกรรมอัญมณี ทําใหทราบความเสี่ยงและปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร และจากขอเสนอแนะ
ใหผูบริหารวางนโยบายการตรวจสอบภายในเขามาชวยในการควบคุมภายในของกิจการ ซ่ึงเปนวิธี
ที่ดีวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความถูกตอง และปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในของกิจการ 
ดังนั้นผูสนใจควรจะศึกษาเรื่องการตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีตอไป 
   


