26

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 ผลทีไ่ ด้ รับ
1. จากการปรับปรุ งรู ปแบบประกอบเอกสารโปรแกรมสาเร็ จรู ป Express Accounting
เรื่ องขายเชื่อ เพื่อทาให้พนักงานที่เข้ามาใหม่หรื อนักศึกษาปฎิบตั ิงานที่เพิ่งเริ่ มใช้โปรแกรม Express
Accounting ได้เข้าใจง่ายขึ้ น ด้วยการมีภาพประกอบและคาอธิบายใต้ภาพที่ชดั เจน ให้เข้าใจง่าย
ยิง่ ขึ้น
2. จากการจัด ทาเอกสารทาให้พนัก งานที่ เป็ นงานแล้ว ไม่ต ้องเสี ยเวลามาสอนงาน
พนักงานใหม่หรื อนักศึกษาปฎิบตั ิงานที่ใช้โปรแกรม Express Accounting โดยให้พนักงานใหม่
หรื อนักศึกษาปฎิบตั ิงานเรี ยนรู้จากเอกสารที่ทาขึ้น ทาให้พนักงานที่เป็ นงานแล้วจะได้ไม่ เสี ยเวลา
ในการทางานประจาของตนเองมาสอน
3. ในโปรแกรมสาเร็ จ Express Accounting มีหลายเมนู ในการบัน ทึ กบัญชี แต่ ใน
เอกสารนี้ ได้จดั ทาเรื่ องการขายเชื่อ ทาให้ผใู้ ช้งานได้เรี ยนรู้ ดว้ ยตัว เองในการบันทึ กบัญชี ทาให้
เข้าใจมากขึ้น
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1.เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการทาโครงงาน ทั้งระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน และการเป็ น
นัก ศึ ก ษาปฎิ บัติ ง านอาจท าให้เ รี ยนรู้ ง านได้ไ ม่ เ ต็ ม ที่ เพราะบางงานต้อ งอาศัย ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการทา
2. ปัญหาที่พบในการทาโครงการ คือ ข้อมูลที่มีอาจไม่เพียงพอต่อการทารายงาน เนื่ อง
ด้วยระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานมีจากัด จึงทาให้เรี ยนรู้งานไม่ละเอียด
5.1.3 นักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพือ่ เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้อนื่ ในการดาเนินการแก้ไข
1. คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาโครงงานโปรแกรมสาเร็ จรู ป Express Accounting เรื่ องขายเชื่อ แต่
ในโปรแกรมสาเร็ จ รู ป Express Accounting มีหลายเมนู ค วรจัด ทาเรื่ องอื่น ๆ เพื่ อให้เกิ ด ความ
หลากหลาย
2. ควรปรั บปรุ งโปรแกรม Express Accounting ให้ดี ข้ ึ น เพราะจะทาให้ก ารจัด ท า
โครงงานรวดเร็ วและสะดวกมากขึ้น เพราะบางข้อมูลที่บนั ทึกไป เมื่อนามาตรวจสอบปรากฏว่า
ข้อมูลยังไม่ได้ทาการบันทึก จึงต้องบันทึกข้อมูลอันนั้นใหม่ ทาให้เสียเวลาในการจัดทาโดครงงาน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. ได้รับความรู้ต่างๆ ในเรื่ องของวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Express Accounting
2. ฝึ กการปรับตัวในการทางานร่ วมกับพี่ๆ พนักงานในบริ ษทั
3. ฝึ กการมีระเบียบวินยั ในการทางาน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
4. ทาให้มีความอดทนสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทางานจริ งในอนาคต
5. ทาให้รู้จกั การวางตัวต่อบุคคลตาแหน่งต่างๆ ในสถานที่ทางานจริ ง
6. สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพพนักงานฝ่ ายบัญชี ได้อย่างมัน่ ใจ
7. ทาให้เข้าใจถึงปั ญ หาที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างการทางานและพร้ อมที่จ ะหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานจึงทาให้
การปฏิบตั ิงานล่าช้า
2. เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิงานครั้งแรก ทาให้การทางานอาจเกิดความล่าช้าได้ และอาจ
เกิดความผิดพลาดได้บา้ ง
3. ในระยะแรกที่เข้ามาปฏิบตั ิงาน ยังขาดความรู้ในเรื่ องของซอฟแวร์ ใช้งานในบริ ษทั
ทาให้ยงั เกิดความล่าช้าในการทางาน
4. ในระยะแรกอาจให้บริ ก ารลูก ค้าได้ไม่ดี เท่ าที่ ค วร เนื่ อ งจากยังขาดความรู้ และ
ประสบการณ์ในการทางานจริ ง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ในบริ ษทั ให้แรงและดีข้ ึน เนื่ องจากคอมพิวเตอร์ ใน
บริ ษทั ได้ใช้งานมานานมากจึงทาให้ตกรุ่ น และมีอาการกระตุกบ่อยครั้งเวลาที่ใช้งาน
2. ควรปรับปรุ งโปรแกรม Express Accounting ให้ดีข้ ึน เพราะมักเกิดปั ญหาขณะทางาน
เช่น โปรแกรมค้าง หรื อบันทึกข้อมูลไม่ได้
3. จากการที่ได้ปฏิบตั ิ งานจริ งในบริ ษทั ทาให้ทราบถึงข้อบกพร่ องของตนเองในการ
ทางาน ด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับมอบหมายจึงทาให้อาจเกิดความผิดพลาดได้
คือ ทางานได้ล่าช้า และมีขอ้ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทางาน
ของบริ ษัท ทาให้ต ้อ งทาการศึ ก ษาเรี ยนรู้ ถึง ลัก ษณะการท างานของทางบริ ษัท จากข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ของทางบริ ษทั และจากการสอบถามพี่ๆ พนักงานในบริ ษทั ทาให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นจากการได้ปฏิบตั ิงานจริ งทั้งในและนอกบริ ษทั และทาให้สามาถน า
ประสบการณ์จากการทางานจริ งไปปรับใช้ในการทางานในอนาคตได้

