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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผล
การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด ในส่ วนตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ได้เข้า
ไปปฏิ บ ตั ิงานเกี่ ยวกับ การตรวจสอบเอกสาร การทาบัญชี ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
(Express Accounting) และ โปรแกรม Microsoft Excel ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน ดังนี้
1. ด้านทฤษฎี :
 ได้นาความรู้วชิ าระบบสารสนเทศที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
 ได้ทราบถึ งขั้นตอนในการลงบันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express
Accounting) ได้รู้จกั เอกสารต่างๆที่ใช้ในกิจการในหลาย ๆ ด้าน
2. ด้านปฏิบตั ิ :
 ได้เข้าใจระบบการทางานในรู ปแบบของบริ ษทั
 ได้เรี ยนรู้การใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
 ได้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี( Express Accounting)
เพิ่มเติม
 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิด และมารยาทต่างๆในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ด้านสังคม :
 ได้รู้จกั การวางตัวกับบุคคลต่างๆมากขึ้น เกี่ยวข้องในการประสานงานร่ วมกัน
 ได้เรี ยนรู้การใช้ชีวติ ประจาวันในการทางานและลักษณะของการทางานจริ ง
 ได้ ฝึ กการท างานร่ วมกั บ ผู ้อื่ น ท าให้ เ ข้ า ถึ ง ลัก ษณะการท างานเป็ นที ม ได้ รู้ จ ัก การ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงาน และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
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5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ในบริ ษทั ซิ ม แอคเคาท์ จากัด นอกจาก
จะเป็ นการนาความรู ้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งแล้ว ยังได้รับความรู ้ใหม่ๆ
เพิ่มเติมอีกมากมายซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริ งในอนาคตต่อไป
ซึ่งระหว่างการปฏิบตั ิงานได้พบปั ญหาและอุปสรรคบางประการ ดังนี้
1.

เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บตั ิ งานจริ งครั้ งแรก จึ งไม่มีประสบการณ์ ในการทางานมาก่ อน

ดังนั้นในช่วงแรกของการทางานจึงไม่เต็มที่นกั และยังมีขอ้ ผิดพลาดอยูพ่ อสมควร แต่ในเวลาต่อมา
ก็สามารถปรับตัวได้ เพราะได้รับคาแนะนาจากพี่ๆในที่ทางาน จึงทางานได้ดีข้ ึนตามลาดับ
2. เนื่ อ งจากการปฏิ บ ต
ั ิ ง านในตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยพนัก งานบัญชี ต้องรั บผิด ชอบ ในด้านการ

ตรวจสอบเอกสาร จัดทาแฟ้ มเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ และการทาบัญชี
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting) และโปรแกรม Microsoft Excel
บางครั้งก็มีการลงข้อมูลในโปรแกรมผิดพลาด เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลก็จะพบว่าผิดพลาด จึงทา
ให้เสี ยเวลาในการแก้ขอ้ มูลในบางครั้ง ทาให้เสี ยเวลางานของบริ ษทั
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในช่วงแรก อาจมีการทางานที่ไม่เต็มที่และเกิดข้อผิดพลาด จึงใช้

วิธีการแก้ไขเพื่อทาความเข้าใจ โดยการสอบถามในประเด็นของงานที่สงสัยกับพนักงานพี่เลี้ยง
2.

ควรมีการจัดอบรมโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting) ให้กบั

พนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ ผูอ้ บรมอาจจะเป็ นพนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมมาเป็ น
ผูอ้ บรม เพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายของกิจการ อาจเป็ นการอบรมในขั้นพื้นฐานเพื่อให้รู้ถึงโปรแกรม
โดยพื้นฐานที่สาคัญกับเฉพาะในกิ จการก่ อน ว่ากรณี ใดต้องทาในส่ วนโปรแกรมย่อยตัวใด และ
ส่ วนรายละเอียดใหญ่ ๆ ก็ตอ้ งให้หวั หน้าหรื อผูท้ ี่ชานาญนั้นเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้อีกที
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานของสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ด้านสถานประกอบการ :
 มีนกั ศึกษาช่วยปฏิบตั ิงาน ลดการจ้างพนักงาน
 เกิดความร่ วมมือและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการ
ด้านคณะผูจ้ ดั ทา :
 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทางานจริ ง และฝึ กการปรับตัวในการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
 ฝึ กความรอบคอบในการทางาน เพราะการทางานทางด้านบัญชีจาเป็ นต้องถูกต้อง แม่นยา
ผิดพลาดไม่ได้
 ได้รับประสบการณ์ในการทางานในสายอาชีพตามสาขาที่เรี ยน
 เกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมภายนอกห้องเรี ยน และทาให้เข้าใจถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การทางานและพร้อมที่จะหาวิธีการ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ปั ญหาความล่าช้าของเอกสาร เนื่ องจากบางครั้งมีความผิดพลาดของเอกสาร หรื อเอกสาร
ไม่ครบถ้วน การส่ งเอกสารกลับมาของลู กค้า มี ความล่ าช้า ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อการ
ทางานไม่ต่อเนื่อง
 ปั ญหาด้านความรู้ ความเข้าใจของการใช้โปรแกรมทางบัญชี เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม จึงทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการศึกษาโปรแกรมให้
เข้าใจ
 ปั ญหาด้านการปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในองค์กร อาจมีการสื่ อสารข้อมูลไม่ตรงกัน
ทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
 บริ ษทั ควรมีนโยบาย เรื่ องการนัดหมายรับส่ งเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี อย่างเป็ นระบบ
 ควรนาสมุดมาจดบันทึกขั้นตอนและวิธีการของการใช้โปรแกรมสาเร็ จทางบัญชีเพื่อให้การ
ทางานรวดเร็ วและแม่นยาขึ้น
 ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่ อนการปฏิ บตั ิงานต่างๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทางาน

