บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
5.1.1 ความไม่ครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ เอกสารขาย เอกสารซื้ อ
ที่แนบมาไม่ตรงกับที่บนั ทึกบัญชี
5.1.2 เอกสารที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ วันที่หรื อเลขที่เอกสาร หรื อไม่มีตน้ ฉบับของใบกากับภาษี
ซื้ อไม่ตรงกับที่บนั ทึกในสมุดบัญชี
5.1.3 การค านวณตัว เลขที่ ผิ ด พลาด ได้ แ ก่ ตัว เลขที่ ร ะบุ ใ นเอกสารอาจจะค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาดยอดยอดเงินจึงไม่ตรงกับที่บนั ทึกในสมุดบัญชี
5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เมื่อพบปัญหาหรื ออุปสรรคจากการปฏิบตั ิงานจะต้องรายงานให้พนักงานที่ปรึ กษา
ทราบด้วยวาจาแล้วจึงรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุรายการที่ตรวจสอบพบได้ ดงั นีจ้ าก
เหตุการณ์ที่พบจะมีเหตุการณ์สาคัญอยู่ 3 ประการ
5.2.1 เมื่อตรวจพบความไม่ครบถ้ วนของเอกสารต้ องรายงานพนักงานที่ ปรึกษาให้ รับทราบ
เพื่อให้ พนักงานที่ปรึกษาแจ้ งไปยังลูกค้ าให้ นาเอกสารแนบส่งให้ ครบถ้ วน
5.2.2 ถ้ าตรวจสอบพบว่าเอกสารที่มีไม่ถกู ต้ องจะเขียนรายงานข้ อผิดพลาดในใบรายงาน
ของบริ ษัท โฮมแอคเค้ าท์ 999 จากัด เพื่อแจ้ งพนักงานที่ปรึ กษาให้ นาไปแก้ ไขหรื อแจ้ ง
ลูกค้ าให้ ปรับปรุง เอกสารให้ ถกู ต้ อง
5.2.3 กรณี ที่ ค านวณตัวเลขผิ ดพลาดต้ อ งเขี ยนรายงานข้ อ ผิด พลาดพร้ อมทัง้ ค านวณ
ยอดเงินที่อาจจะเป็ นยอดมูลค่าของสินค้ าหรื อบริ การ รวมถึงยอดภาษีมลู ค่าเพิ่ม ที่ถกู ต้ อง
แจ้ งในใบรายงานเพื่อรายงานให้ พนักงานที่ปรึกษารับทราบถึงข้ อผิดพลาด

5.3 สรุ ปและข้ อเสนอแนะของโครงการ
จากที่ ผู จ้ ัด ท าโครงการได้ป ฏิ บ ัติ ง านในบริ ษ ัท โฮมแอคเค้า ท์ 999 จ ากัด ในต าแหน่ ง
พนักงานบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน ดังต่อนี้
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5.3.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
1. ทาให้ผูจ้ ดั ทาโครงการมีความพร้อมและมีความเข้าใจลักษณะของระบบการซื้ อ
ขายด้วยโปรแกรม Express และสามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการเข้า
ร่ วมสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิ บตั ิได้จริ งในการทางาน เช่น การบันทึกการซื้ อ-ขายใน
โปนแกรม Express
2. ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
3. ได้เรี ยนรู ้ การทางานของกระบวนการซื้ อ-ขายในโปรแกรม Express Accounting
นั้นจะต้องคานึงถึงความถูกต้องเสมอ
4. ได้นาความรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ งมาใช้กบั โครงงานสหกิจศึกษา
5. ได้ฝึกความรอบคอบ อดทน การแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบในการ
ทางาน
6. ได้รับความรู ้ จากประสบการณ์ จริ งที่ ไม่สามารถหาได้จากในมหาวิทยาลัย และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้ในอนาคตอันใกล้
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1. ได้ แ บ่ ง เบาภาระหน้ า ที่ ก ารท างานของพนั ก งานบัญ ชี ป ระจ าคนอื่ น ๆ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการทางานและค่าใช่จ่ายค่าตอบแทน
2. สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัดได้
มากยิง่ ขึ้น

5.3.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงการ
เนื่องจากในระหว่างการจัดทาโครงการนี้มีระยะเวลาจากัดทาให้เกิดอุปสรรคในการค้นคว้า
หาข้อมูลรวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการทาโครงการสหกิจศึกษาจากการปฏิบตั ิงานจริ งที่
บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด ได้รับประสบการณ์ทางานที่หลากหลายและแตกต่างจากการเรี ยน
ในมหาวิทยาลัย สามารถนาความรู ้จากประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทางานในอนาคตได้ ซึ้ งพอ
สรุ ปประเด็นอุปสรรคได้ดงั นี้
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1. ปั ญหาด้านความรู ้ รวมถึ งความเข้าใจของการทาโครงงาน เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาไม่มี
ประสบการณ์ในการทาโครงงาน จึงทาให้เกิดความสับสนและความล่าช้า
2. ปัญหาของความสับสนและความล่าช้าในการทารายงาน เนื่ องจากบางครั้งมีความ
ผิดพลาดของเอกสารและข้อมูลหรื อเอกสารไม่ครบถ้วนหรื อข้อมูลที่หามาได้ยงั
ไม่เพียงพอต่อการทาโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานไม่ต่อเนื่อง
5.3.3 ข้อเสนอแนะของโครงการ
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานที่บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัดและการจัดทาโครงงาน
สหกิ จศึ ก ษา ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมู ลให้ดีเสี ยก่ อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ดังเช่น
1. ควรนาสมุดมาจดบัน ทึกขั้นตอนและวิธีการของการใช้โปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป
Express Accounting เพื่อให้การทางานสะดวกรวดเร็ วและแม่นยามากยิง่ ขึ้น
2. ควรปรับตัวอย่างรวดเร็ วเพื่อให้เข้ากับงานที่ทา รวมถึงบุคคลอื่นในบริ ษทั
3. ควรปรั บ ความเข้า ใจและทัศ นคติ ข องตนเอง ถ้า เกิ ด ไม่ เ ข้า ใจควรซัก ถามกับ
พนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆเพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
5.4 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ประโยชน์ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกา
ประโยชน์ต่อตนเอง
1. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นอย่างดี
2. รู ้จกั ตนเองมากขึ้นว่ามีความชอบงานบัญชีมากน้อยเพียงใด
3. นาความรู ้ จากในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด
รวมถึงในอนาคต
4. สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากโครงการสหกิจศึกษามาใช้กบั ชีวติ จริ ง
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยประหยัดเวลาในการทางานของพนักงานประจาในบริ ษทั
2. ช่วยลดภาระหน้าที่ของพนักงานประจาในบริ ษทั
3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการทางานของบริ ษทั
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ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
สร้ างความสัม พันธ์ และส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมระหว่า งมหาวิทยาลัย สยามและ
สถานประกอบการ บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสาขา
วิชาชีพคณะบัญชี
5.4.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. การทางานในช่ วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานของบริ ษทั โฮมแอคเค้า
999 จากัดจึงเกิดความผิดพลาดขึ้นหลายครั้ง แต่เมื่อได้รับคาปรึ กษาจากพนักงานที่
ปรึ กษา ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
2. ปั ญหาด้านการปรั บตัวและสื่ อสารกับพนักงานในบริ ษทั อาจมีการสื่ อสารข้อมูล
ไม่ตรงกัน เนื่องจากอาจมีคาศัพท์ที่เป็ นศัพท์เฉพาะในการทางาน ต้องศึกษาเรี ยนรู ้
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
5.4.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาขั้นตอนในการทางานอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงาน
ทุกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
2. ควรปรับความเข้าใจรวมถึงทัศนคติของตนเองและสอบถามกับพนักงานในบริ ษทั
หรื อพนัก งานที่ ป รึ ก ษา ก่ อนการปฏิ บ ตั ิ งานต่ า งๆเพื่ อลดความผิดพลาดในการ
ทางาน
3. ควรปรับตัวในการทางานอย่างรวดเร็ ว เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและสามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ของพนักงานในการทางานได้

