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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานท่ี บริษัท ธนเจริญ บัญชีและกฎหมาย จํากัด ได้มีโอกาส

ปฏิบัติงานเก่ียวกับเร่ืองของ การจ่ายชําระหน้ีและรับชําระหน้ี โดยใช้โปรแกรม Easy-acc 

accounting ในการปฏิบติังาน 

 จากการปฏิบัติงานข้าพเจ้ายงัไม่ทราบถึงขั้ นอนการทํางานของโปรแกรม Easy-acc 

accounting จึงทาํใหเ้กิดปัญหาและความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

 คณะผูจ้ดัทาํจึงสนใจในการทาํขั้นตอน การรจ่ายชาํระหน้ีและรับชาํระหน้ี และตอ้งศึกษา

ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม Easy-acc accounting ใหมี้ความชาํนาญ เพือ่ป้องกนัการเกิดความผิดพลาด 

เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการสหกิจรุ่นต่อไปไดใ้ช้ประโยชน์ในการศึกษา และ

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการจ่ายชาํระหน้ีและรับชาํระหน้ีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นมากท่ีสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนในการจ่ายชาํระหน้ีและรับชาํระหน้ี 

 1.2.2 เพื่อนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงานมาประยกุตใ์ชก้บัการประกอบอาชีพจริงในอนาคต 

 1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี 

 1.2.4 เพื่อสร้างประสบการณ์การทาํงานจริงและสร้างโอกาสการทาํงานในอนาคตของ 

          บริษทั ธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จาํกดั 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการบนัทึกการจ่ายชาํระหน้ีและรับชาํระหน้ี 

 1.3.2 ศึกษาเก่ียวกบัการทาํงานของผูท่ี้มีหนา้ท่ีทาํบญัชี 

  

 

 

 



 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ทาํใหไ้ดรู้้ถึงขั้นตอนการจ่ายชาํระหน้ีและรับชาํระหน้ี 

 1.4.2 ไดป้ระสบการณ์จากการปฎิบติังานในสถานท่ีจริง  

 1.4.3 ไดรู้้จกัเอกสารท่ีนาํมาบนัทึกและทาํใหส้ามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

                       ไดถู้กตอ้งและชาํนาญมากข้ึน 

 1.4.4 ทาํใหมี้ประสบการณ์ทาํงานจริงและสร้างโอกาสในการท่ีจะเขา้ไปประกอบอาชีพ 

                       ในสถานประกอบการในอนาคต 

 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การจ่ายชําระหนี ้คือ การชาํระภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการท่ีเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 

การรับชําระหนี ้คือ การรับชาํระภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการท่ีเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 

จ่ายชําระ หมายถึง การจ่ายเงินคืน 

รับชําระ หมายถึง การรับเงินคืน 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและกิจการจะตอ้ง

จ่ายชาํระภาระผูกพนัในอดีต และกิจการจะตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัในอนาคต ซ่ึงอาจจะจ่ายในรูป

ของเงินสด สินทรัพย ์หรือบริการ 

ลูกหนี ้( Account)  

 ตามความหมายทางบญัชี ลูกหน้ี หมายถึง สิทธิเรียกร้องท่ีกิจการมีต่อบุคคลอ่ืนท่ีจะให้

ชาํระหน้ีดว้ยเงินสด หรือสินทรัพยอ่ื์นซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บชาํระเต็มจาํนวนเม่ือครบกาํหนดชาํระ แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน 

 ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง เงินท่ีลูกคา้นั้นคา้งชําระสินคา้หรือค่าบริการท่ีกิจการได้ขายไป

ตามปกติธุระแต่ไม่รวมถึง เงินคา้งรับของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกรณีอ่ืน 

 ลูกหน้ีอ่ืน หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ เช่น ลูกหน้ี

และเงินให้กูย้ืมแก่กรรมการและลูกจา้ง เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือและบริษทัร่วม รายไดอ่ื้นคา้ง

รับ เป็นตน้ 

 ในสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจนั้นอาจีกรณีท่ีลูกหน้ีบางรายชาํระหน้ี ทาํใหลู้กหน้ีท่ีแสดง

ในงบดุลจึงมีจาํนวนสูงกว่าความเป็นจริง กิจการจึงตอ้งประมาณจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ

ไม่ไดก้นัไวเ้ป็นค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบญัชีปรับมูลค่าโดยนาํไปหกัลดบญัชีลูกหน้ี 

เพื่อใหลู้กหน้ีแสดงดว้ยมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามความเป็นจริงท่ีสุด 

 

 

 



 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (Account Payable and Other Payable) 

 เจา้หน้ีการคา้ หมายถึง เงินท่ีกิจการคา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือ

เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ หรือใหบ้ริการตามปกติ 

 เจา้หน้ีอ่ืน หมายถึง เจา้หน้ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีการคา้โดยเจา้หน้ีอ่ืนเป็นสิทธิเรียกร้องของ

บุคคลอ่ืนท่ีมีต่อกิจการไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นหรือบริการ ซ่ึงเจา้หน้ีอ่ืนก็จะเกิดจากการท่ีกิจการก่อ

หน้ีท่ีไม่ใช่มาจากการดาํเนินงานของกิจการ เช่น กิจการท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป หากซ้ือสินคา้

เป็นเงินเช่ือก็จะเกิดรายการเจา้หน้ีการคา้ แต่ถา้ซ้ืออุปกรณ์สํานกังานเป็นเงินเช่ือก็จะเกิดรายการ

เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  :  บริษทั ธนเจริญ บญัชีและกฏหมาย จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง                  :  ท่ี 69/228 ซอย จรัญสนิทวงศ ์23 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ 

     แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงทพฯ 

โทรศพัท ์                     : 0-2412-1101 

                       

 

             รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั ธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จาํกดั 

 

 

 

 

 



 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั ธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2544 ทะเบียนเลขท่ี 

0105544081475 ประกอบกิจการเก่ียวกบั การให้บริการทางดา้นบญัชี บริการจดทะเบียนบริษทั บริการ

ทางดา้นภาษี บริการตรวจสอบบญัชี พร้อมทั้งบริการใหค้าํปรึกษาทางดา้นบญัชีแก่ลูกคา้  

 3.2.1 บริการดา้นบญัชีและภาษี 

  - จดัทาํและยืน่แบบภาษีอากรทุกประเภท 

  - นาํส่งงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ กรมสรรพากร 

  - จดัทาํและปิดงบการเงิน  

 3.2.2 บริการดา้นจดทะเบียนธุรกิจ 

  - จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั และ จดทะเบียนเลิกบริษทั 

  - ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

  - จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร 

  - ข้ึนทะเบียนประกนัสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 

 3.2.3 บริการปรึกษาดา้นบญัชีและภาษี 

  - ปรึกษาดา้นบญัชีและภาษี 

  - ปรึกษาดา้นการจดทะเบียน 

 3.2.4 บริการดา้นการตรวจสอบภายใน 

  - วางระบบบญัชีและความคุมภายใน 

  - ตรวจสอบบญัชีภายใน 

 

 

 

 



 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         --------> 

 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์าร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูส้อบบญัชี 

พนกังานบญัชี 

 น.ส.อริสรา คํานงึ 

(นกัศกึษาฝึกงาน) 

น.ส.ปานตะวนั ลํา่สนั 

(นกัศกึษาฝึกงาน) 

 



 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 1. นางสาวปานตะวนั  ลํ่าสัน 

     ตาํแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน ( แผนกบญัชี ) 

 2. นางสาวอริสรา  คาํนึง 

     ตาํแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน ( แผนกบญัชี ) 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. ทาํสรุป ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 3 

2. แยกประเภทของค่าใชจ่้าย 

3. เขียนภ.ง.ด. 51 

4. ทาํกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5. บนัทึกภาษีซ้ือ – ภาษีขาย 

6. บนัทึกใบส่งสินคา้ 

3.5 ช่ือและตาํแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 

 คุณ กรวรรณ  ปฐมเดชสกุล ตาํแหน่ง ผูส้อบบญัชี 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 16 สัปดาห์   

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

 3.7.1 คดัเลือกหวัขอ้โครงงานและศึกษาหวัขอ้โครงงาน 

  คิดหัวขอ้โครงงานท่ีสนใจและนาํมาคดัเลือกอีกที เม่ือไดห้ัวขอ้โครงงานแลว้ก็ศึกษา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงงาน โดยการสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา และพนกังานในท่ีทาํงาน 

เพื่อทาํความเขา้ใจในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

 

 



 

3.7.2 เก็บรวมรวมขอ้มูลและศึกษาระบบของโปรแกรมทางบญัชี 

 เม่ือเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานแลว้ เร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้น

การจดัทาํเล่มโครงงาน และศึกษาระบบของโปรแกรมทางบญัชีวา่มีขั้นตอนในการบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร 

เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการทาํงานของโปรแกรมทางบญัชี 

3.7.3 จดัทาํเอกสาร 

 นาํขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาเรียบเรียงเน้ือหาและจดัทาํเป็นเอกสาร เพื่อส่งใหอ้าจารย์

ท่ีปรึกษาตรวจความถูกตอ้งเป็นระยะๆ  

3.7.4 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโรงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1.  คดัเลือกหวัขอ้โครงงาน

และศึกษาหวัขอ้โครงงาน 

    

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล และ

ศึกษาระบบโปรแกรมทาง

บญัชี 

    

3. จดัทาํเอกสาร     

 

  



 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

  3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  4. เคร่ืองคาํนวณ 

 ซอร์ฟแวร์ 

  1. โปรแกรม Easy – ACC Accounting System 

  2. โปรแกรม Microsoft Excel 

  3. โปรแกรม Microsoft Word 
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บทที ่4 

 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน  

4.1 ข้ันตอนการทาํงาน 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

การบนัทึกบญัชี 

จ่ายชาํระหน้ี 

ภาษีซ้ือ ภาษีขาย คียใ์บสาํคญั 

จ่ายเจา้หน้ีเป็น 

Bank 

จ่ายเจา้หน้ี

เป็นเงินสด 

โอนเขา้บญัชี

กระแสรายวนั 

ตรวจยอดภาษีซ้ือ-ขาย 

ปิดบญัชีภาษีซ้ือ-ขาย 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การบนัทึกบญัชี 

ตรวจ ภ.ง.ด.3 ตรวจ ภ.ง.ด.1 

รับชาํระหน้ี 
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4.2 ข้ันตอนการจ่ายชําระหนี้ตามภาษีซ้ือและตรวจยอดภาษีซ้ือ 

รายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย เดือน กรกฎาคม ปี2561 

ภาษีซ้ือ 

• เอกสารภาษีซ้ือประจาํเดือน กรกฎาคม 2561 
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เดบิต   ค่าใชจ่้าย 

เดบิต    ภาษีซ้ือ 

         เครดิต   เจา้หน้ีการคา้ 

• ไปท่ี Edit เลือกสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

เดบิต ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

เดบิต ภาษีซ้ือ 

         เครดิต เจา้หน้ีการคา้ 
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เดบิต ค่าซ่อมแซม 

เดบิต ภาษีซ้ือ 

         เครดิต เจา้หน้ีการคา้ 

 

ตรวจยอดภาษซ้ืีอ 

• ไปท่ี Reports เลือกบญัชีแยกประเภท เลือกแบบมาตรฐาน 
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• ใส่วนัท่ีและรหสับญัชีท่ีตอ้งการตรวจ 

 

 

• ยอดบญัชีแยกประเภทภาษีซ้ือ 
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4.3 ข้ันตอนการจ่ายชําระหนีภ้าษีขายและตรวจยอดภาษีขาย 

เดบิต    ลูกหน้ีการคา้ 

        เครดิต   รายได ้

        เครดิต   ภาษีขาย 

• เอกสารประกอบภาษีขายประจาํเดือน กรกฎาคม 2561 
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เดบิต    ลูกหน้ีการคา้ 

        เครดิต   รายไดจ้ากการรับจา้ง 

        เครดิต   ภาษีขาย 

 

เดบิต    ลูกหน้ีการคา้ 

        เครดิต   รายไดจ้ากการรับจา้ง 

        เครดิต   ภาษีขาย 
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ตรวจยอดภาษีขาย 
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4.4 ข้ันตอนการปิดบัญชี 31/7/2561 

เดบิต   ภาษีขาย 

         เครดิต   ภาษีซ้ือ 

         เครดิต   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 

 

*** ยอดคงเหลือภาษีซ้ือ-ขายต้องเหลือ 0.00 

ภาษีขาย 

 

 

 

0.00 
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ภาษีซ้ือ 

 

คีย์ใบสําคัญจ่าย 
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จ่ายเจ้าหนีเ้ป็น BANK 

เดบิต ค่าธรรมเนียมและอากร 

         เครดิต เงินเดือนและค่าจา้ง 

 

เดบิต เงินกองทุนประกนัสังคมคา้งจา้ง 

เดบิต เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

         เครดิต กระแสรายวนั 
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เดบิต ภ.ง.ด.1 คา้งจ่าย 

        เครดิต กระแสรายวนั 

 

 

จ่ายเจ้าหนีเ้ป็นเงินสด 

เดบิต ค่าพาหนะเบ้ียเล้ียงและท่ีพกั 

        เครดิต เงินสด 
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เดบิต เจา้หน้ีการคา้ 

เดบิต ค่ารับรอง 

        เครดิต เงินสด 

 

 

ตรวจยอดเจ้าหนีว่้าตรงไหม 

• ไปท่ี Reports เลือกบญัชีแยกประเภท เลือกแบบมาตรฐาน และใส่วนัท่ีกบัรหสับญัชีท่ี

ตอ้งการตรวจ 
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เช็คยอดเจ้าหนี ้

 

โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน 

เดบิต กระแสรายวนั 

เดบิต ค่าธรรมเนียม 

          เครดิต  ออมทรัพย ์
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เดบิต กระแสรายวนั 

เดบิต ค่าธรรมเนียม 

          เครดิต  ออมทรัพย ์

 

ยอดยกไปต้องเท่ากบั 11,945.00 

 

 
11,945 
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4.5 ข้ันตอนการรับชําระหนี ้

เดบิต   ออมทรัพย ์

เดบิต   หกั ณ ท่ีจ่าย 

         เครดิต   ลูกหน้ีการคา้ 

 

เดบิต   ออมทรัพย ์

เดบิต   หกั ณ ท่ีจ่าย 

         เครดิต   ลูกหน้ีการคา้ 
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4.6 การตรวจ ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด. 1 
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ภ.ง.ด.1 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากคณะผูจ้ดัทาํโครงงานไดป้ฏิบติังานท่ีบริษทั ธนเจริญ บญัชีและกฎหมาย จาํกดั ในตาํแหน่ง

นกัศึกษาฝึกงานบญัชี ทาํให้คณะผูจ้ดัทาํมีความเขา้ใจในลกัษณะของการทาํงานของ บริษทั ธนเจริญ 

บญัชีและกฎหมาย จาํกดั ในการปฏิบติังานและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการจ่ายชาํระหน้ีและรับชาํระ

หน้ี และสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาใชใ้นการประกอบอาชีพจริงในอนาคต 

     5.1.1 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและสถานประกอบการ 

 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

 1. สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 2. ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทาํงาน 

 3. ไดฝึ้กความรอบคอบ ลคัวามรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 1. ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีและลดเวลาในการทาํงานของพนกังานในบริษทั  

 2. ช่วยในสถานประกอบการสามารถพิจารณาและคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ   

     เขา้ทาํงานในบริษทั 

     5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 1. ขาดความรู้ในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีทาํใหเ้กิดการบนัทึกขอ้มูลท่ีผดิพลาด ทาํให้

     เกิดความล่าชา้ 

 2. มีขอ้จาํกดั ในเร่ืองของระยะเวลาในการปฏิบติังานทาํใหไ้ม่มีเวลาในการจดัเตรียมเอกสารให ้  

    ครบถว้นและไม่มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

 3. เกิดความล่าชา้ในการทาํโครงงาน เน่ืองจากมีเอกสารไม่ครบถว้น ทาํใหก้ารทาํโครงงานไม่  

     เกิดความต่อเน่ือง 

 



 

     5.1.3 ขอ้เสนอแนะของโครงงาน 

 1. ควรนาํสมุดมาจดรายละเอียดของขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล เพื่อทาํใหก้ารทาํงานเกิดความ   

     รวดเร็ว แม่นยาํ และถูกตอ้งตามหลกั 

 2. ควรวางแผนในการจดัเตรียมเอกสารท่ีจาํเป็นต่อการใชใ้นการทาํโครงงาน เพื่อจะไดมี้เวลา  

    ในการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

 3. ควรตรวจสอบเอกสารท่ีสาํคญัใหค้รบถว้น เพื่อท่ีจะไดท้าํโครงงงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ประโยชน์ต่อตนเอง 

 1. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบติังานในสถานท่ีจริง 

 2. สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4. ไดฝึ้กใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 1. ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของพนกังาน 

 2. ประหยดัเวลาในการทาํงาน 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1. มีปัญหาในดา้นการส่ือสารกบัพนกังานในบริษทั ทาํใหเ้กิดการส่ือสารท่ีผดิพลาดไม่ตรงกนั   

     ก่อใหเ้กิดการทาํงานท่ีผดิพลาด 

 2. ปัญหาในการใชอุ้ปกรณ์ในบริษทั เน่ืองจากอุปกรณ์ในบริษทับางอยา่งไม่เคยใชม้าก่อนทาํ     

     ใหก้ารใชง้านขดัคล่อง เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปร้ินเอกสาร 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 1. เม่ือเกิดความสงสัยในงานท่ีไดรั้บมอบหมายควรสอบถามพนกังานในบริษทัก่อน เพื่อลดการ

     ทาํงานท่ีผดิพลาด 

 2. ก่อนใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในบริษทัควรสอบถามขั้นตอนการใชง้านก่อน เพื่อลดความเส่ียงในการ   

     ทาํใหอุ้ปกรณ์เสียหาย   
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