บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานในห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอซี ซี เซอร์ วิสมายใน
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
5.1.1 ประโยชน์ ต่ อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
1) ช่วยให้มีความเข้าใจในธุ รกิจโรงกลึง
2) สามารถทราบถึงกระบวนการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั
3) สามารถนาความรู ้ในการคานวณต้นทุนงานสั่งทามาใช้ได้
4) ช่วยให้ทราบปั ญหาในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1) สามารถทราบถึงต้นทุนที่ถูกต้องและต้นทุนที่แท้จริ งของต้นทุนต่อหน่อยสิ นค้านั้นๆ
2) สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปกาหนดราคาขายต่อหน่วยของสิ นค้า
3) ช่วยลดปั ญหาความผิดพลาดในการสั่งผลิตสิ นค้าแต่ละชิ้น
4) สามารถทราบถึงอัตราเวลาในการผลิตสิ นค้า
5) ช่วยในการสร้างระบบผังทางเดินเอกสารภายในบริ ษทั
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
ในการจัดทาโครงงานนี้ มีระยะเวลาจากัดในการทาโครงการต้นทุนงานสั่งทา ของบริ ษทั
ฟิ วชั่น อิ นดัส ตรี ย ์ จากัด ทาให้เกิ ดปั ญหาการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ จากการ
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ปฏิ บตั ิงานจริ ง ได้รับประสบการณ์ การทางานที่ หลากหลาย และได้พบปั ญหาของบริ ษทั ฟิ วชั่น
อินดัสตรี ย ์ จากัด ได้มีปัญหา และอุปสรรค เกิดขึ้นดังนี้
1)

องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี

2)

องค์กรขาดเครื่ องมือเครื่ องใช้/โปรแกรมที่ใช้ในการคานวณต้นทุนงานสั่งทา

3)

องค์กรขาดการควบคุมระบบในการผลิตสิ นค้า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากปั ญหาเบื้ องต้นในการทางานและจัดทาโครงการจากปั ญหาเบื้ องต้นในการ

ทางานและจัดทาโครงการต้นทุนงานสั่งทา ของบริ ษทั ฟิ วชัน่ อินดัสตรี ย ์ จากัด ควรปรับปรุ ง และ
พัฒนาบุคคล และระบบขององค์กร ดังนี้
1)

ควรจัดให้มีการอบรมการจัดทาบัญชี และระบบต้นทุ นงานสั่งทาให้บุคลากรภายใน
องค์กร

2)

ควรจัด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ / โปรแกรม ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณต้น ทุ น งานสั่ ง ท ากับ
พนักงานในองค์กร

3)

ควรจัดทาแผนผังทางเดินเอกสารในการผลิตสิ นค้า

5.2 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ต่ อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อตนเอง
1. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นอย่างดี
2. รู ้จกั ตนเองมากขึ้น ว่ามีความชอบงานบัญชีดา้ นใด
3. นาความรู ้จากในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางาน
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ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยให้การทางานประสบความสาเร็ จเร็ วมากขึ้น
2. ช่วยประหยัดค่าจ้างพนักงาน
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสหกิจมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ปัญหาด้านทักษะ
การท างานในช่ วงแรก ยังไม่เข้า ใจในขั้นตอนการทางานที่ หลากหลายอาจเกิ ด
ความสับสนในการพิจารณาการทาบัญชีจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
2) ปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์
การปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในองค์กร อาจมีการสื่ อสารข้อมูลไม่ตรงกัน
ทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
3) ปัญหาด้านความรู้
ในการใช้อุปกรณ์ ต่างๆในส านัก งาน ต้องใช้ระยะเวลาในการศึ กษาการใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องแสกนเอกสาร เครื่ องแฟกซ์เอกสาร เป็ นต้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ปัญหาด้านทักษะ
- ควรตรวจเช็คเอกสารสาคัญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความรวดเร็ วในการทางานเป็ น
ระบบ
- ควรศึกษาขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด ก่อนการเริ่ มปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทางาน
- ควรปรึ กษาพนั ก งานพี่ เ ลี้ ยงให้ เ ข้า ใจ เมื่ อ มี ปั ญ หาในการท างาน เพื่ อ จะได้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วมากขึ้น
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2) ปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์
- ควรปรับความเข้าใจ และซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ
เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
- ควรเน้นย้ ากับลูกค้าในการส่ งเอกสารมาล่าช้า หรื อไม่ครบถ้วน เพื่อจะทาให้การ
จัดทาบัญชีต่อเนื่องและรวดเร็ ว
3) ปัญหาด้านความรู้
- ควรมีคู่มือ หรื อวิธีการใช้งานติดไว้ที่อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น เครื่ องถ่ ายเอกสาร เพื่อ
พนักงานจะได้แก้ไขปั ญหาการใช้งานเองได้
- ควรฝึ กความช านาญในการใช้อุ ป กรณ์ ต่ า งๆในส านัก งาน เพื่ อ การท างานให้
ประสบความสาเร็ จ

