บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการปฏิบตั ิงาน ณ ณ เอ็น เค แมนชัน เพชรเกษม 110 ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม 2558 ทาให้ได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่
สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
5.1 สรุ ปผลการดาเนินโครงการ
5.1.1. ผลการศึกษาวิธีการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ของ เอ็น เค แมนชัน่ พบว่า
งานส่ วนใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับงานเอกสารการเงิ นทั้งภายในและภายนอก เช่ น การจัดทาสรุ ปรายรับ –
รายจ่าย ประจาวัน ประจาเดือน การออกเอกสารใบแจ้งหนี้ แก่ลูกค้า การรับชาระเงินและนาเงินฝากเข้า
บัญชี ธนาคาร การจัดทารายงานการรับ – การจ่ายเงิ น และการบันทึ กการร้ องเรี ยน การแจ้งซ่ อมจาก
ลูกค้า เป็ นต้น ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการปฏิบตั ิงานและขอบข่าย
การดาเนิ นงานก่ อนจึ ง จะสามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้โดยไม่ เกิ ด ความผิ ดพลาด หรื อผิ ดพลาดน้อยที่ สุ ด
โดยเฉพาะการจัดทาสรุ ปรายรับ – รายจ่าย ประจาวัน ประจาเดือน การออกเอกสารใบแจ้งหนี้ แก่ลูกค้า
การนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร และการจัดทารายงานการรับ – การจ่ายเงิน หากผูป้ ฏิบตั ิงานขาดทักษะ
ความรู ้ เมื่อการทางานผิดพลาดอาจส่ งผลต่อการเกิดปั ญหาทุจริ ตฉ้อโกงได้ ซึ่ งขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
ทุ ก ส่ วนยังไม่ มีก ารนาโปรแกรมสาเร็ จรู ป มาใช้ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องบันทึ กข้อมูลลงในโปรแกรม MS
Office เท่านั้น จึงต้องระมัดระวังในการคียข์ อ้ มูล เพราะอาจเกิ ดความผิดพลาดได้สูง การตรวจสอบ
ข้อมูลจึงเป็ นไปได้ชา้ และไม่ละเอียดเท่าที่ควร
5.1.2. ผลการศึกษาการจัดทาเอกสารรายรับ – รายจ่ายของเอ็น เค แมนชัน่ พบว่า ในส่ วนการ
บันทึกข้อมูลรายรับ ยังมีการบันทึกแยกประเภทลงในสมุดบัญชีก่อน แล้วจึงนามาคียล์ งในคอมพิวเตอร์
โดยจะเสนอต่อเจ้าของกิ จการทุ ก สัปดาห์ แต่ใ นส่ วนรายรั บ รายวันก็ จะบันทึ ก ข้อมู ลเก็ บไว้ แล้วนา
เอกสารไปเก็บไว้ในแฟ้ มรายเดือน ทุกสิ้ นเดือนจะปริ้ นต์ออกมาเพื่อให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบก่อน หาก
มีขอ้ ผิดพลาดก็จะส่ งกลับให้นาไปแก้ไขอีกครั้ง ส่ วนรายจ่ายก็ดาเนิ นการเช่นเดียวกันกับรายรับ ซึ่ งการ
ดาเนิ นการดังกล่าว หากมีการนาระบบโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางงานบัญชี มาใช้ก็จะทาให้การทางานง่าย
สะดวก และทัน ต่ อการตรวจสอบได้ อี ก ทั้ง ยัง ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ด้วย หากมี ก ารนาระบบ
โปรแกรมงานบัญชีมาใช้จะลดขั้นตอนการจัดทารายงาน การจัดทาใบแจ้งหนี้ การออกใบกากับภาษี ได้
อีกด้วย
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การวิเคระห์ ผลการศึกษา จากการเข้าร่ วมโครงการสหกิจ สามารถวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานดังนี้
1. ด้ านทฤษฎี
1.1 สามารถนาเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ทั้งในเรื่ องของขั้นตอนจัดทา
เอกสารรายรับ – รายจ่าย การคานวณภาษี การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็ จรั บเงิ น ทักษะการใช้
โปรแกรม MS Office ในการทางาน การลงบันทึกรายการทางการบัญชี การจัดเก็บเอกสารสาคัญ การ
ดูแลและให้บริ การลูกค้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการทางาน เป็ นต้น
1.2 ได้รับความรู ้ต่างๆ ในเรื่ องการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน ห้างร้าน
ต่างๆ การรับเรื่ องร้องเรี ยน การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การให้ขอ้ มูลประสานงาน
และต้อนรับลูกค้ามาติดต่อขอชมห้องพัก และรายละเอียดเชิงลึกของสถานประกอบการด้วย
2. ด้ านการปฏิบัติ
2.1 การให้บริ การลูกค้านาชมห้องพัก
2.2 สามารถใช้อุปกรณ์สานักงาน
2.3 การปฏิบตั ิงานทางการบัญชี เช่น การจัดทาเอกสารรายรับ – รายจ่าย การคานวณภาษี การ
ออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
3. ด้ านสั งคม
3.1 การปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3.2 ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การ
มีระเบียบ ความรอบคอบในการทางาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็ นต้น
4. ด้ านพัฒนาบุคลิกภาพ
4.1 ทาให้มีความอดทนสู ง มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน
4.2 รู้จกั การวางตัวต่อบุคคลตาแหน่งต่างๆ
4.3 พัฒนาตนเองไปสู่ การประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมัน่ ใจ
4.5 เข้าใจถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทางานและพร้อมที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ ทาให้
การปฏิบตั ิงานล่าช้า
5.1.2.2 เนื่องจากเป็ นการปฎิบตั ิงานที่ตอ้ งอาศัยความละเอียด รอบคอบในการปฏิบตั ิงานสู ง
ทาให้การทางานอาจเกิดความล่าช้าได้ และอาจเกิดความผิดพลาดได้บา้ ง
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5.1.2.3 ในระยะแรกที่เข้ามาปฎิบตั ิงาน ยังขาดความรู้ในเรื่ องของขั้นตอนการปฏิบตั ิงานซึ่ ง
ต้องเรี ยนรู ้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้การทางานยังไม่ดีเท่าที่ควร
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่ อไป
5.1.3.1 ควรปรับปรุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ในบริ ษทั ให้เร็ วและดีข้ ึน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ใน
บริ ษทั ได้ใช้งานมานานมีอาการกระตุกบ่อยครั้งเวลาที่ใช้งาน
5.1.3.2. จากการที่ได้ปฎิบตั ิงานจริ งในบริ ษทั ทาให้ทราบถึ งข้อบกพร่ องของตนเองในการ
ทางานซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ คือ ทางานได้ล่าช้า และมีขอ้ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยเพราะขาดความรู ้
ความเข้าใจในระบบการทางาน ดังนั้นในการทางานการศึกษาข้อมูล ขอบข่ายลักษณะงานที่รับผิดชอบ
จึงมีความสาคัญยิง่ ต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้ อดีของการฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. มี ค วามรั บ ผิดชอบ มี ระเบี ยบ วินัย และท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น เพิ่มทัก ษะการเรี ยนรู ้
ระบบการทางานในองค์กร
2. รู ้จกั การมีมนุษยสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
3. มี โ อกาสเรี ยนรู้ แ ละได้รั บ ประสบการณ์ ชี วิ ต การท างานที่ แ ท้จ ริ ง ได้เ รี ยนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากในตาราเรี ยน
4. เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านในอนาคต สามารถน าไปใช้ใ นการ
ปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
1. ขาดความชานาญในการทางานด้านระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เกิดความผิดพลาดในการทางาน
3. อุปกรณ์ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
การเตรี ยมความพร้อมก่อนการเข้าร่ วมโครงการสหกิจ นับว่ามีความสาคัญ ดังนั้นต้อง
เตรี ย มตัวให้ พ ร้ อมทั้ง ด้า นความรู ้ ใ นสาขาอาชี พ ทัก ษะการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้ก ารท างานในสถาน
ประกอบการจริ งประสบผลสาเร็ จตามที่คาดหวังไว้

