
                                                                                                                                                       ค 

บทคดัย่อ 

 การปฏิบติังานดา้นสินเช่ือสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ืออเนกประสงค์ (Home for Cash)ท่ี
ธนาคารกรุงไทย   สาขาสมุทรสาคร น้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัสินเช่ือ ครอบคลุมทุกดา้น  ทั้งงานดา้นเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง   ตั้งแต่เร่ิมตน้ยืน่ค  าขอสินเช่ือ   จนกระทัง่ส้ินสุดกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ   นอกเหนือจาก
งานดา้นเอกสาร และกระบวนขั้นตอนต่าง ๆ   ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในระบบงานของธนาคารแลว้   ยงัไดศึ้กษา
ทกัษะเพ่ิมเติมในด้านการบริการลูกค้าของธนาคาร   โดยการออกปฏิบัติงานนอกสถานท่ีพร้อมกับ
พนกังานท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ   ท่ีไดศึ้กษาทั้งในส านกังานธนาคาร และการปฏิบติังานนอก
สถานท่ี   ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ปัญหาทางดา้นเอกสารประกอบค าขอสินเช่ือท่ีลูกคา้น ามายื่นพร้อมกบัค า
ขอสินเช่ือในคร้ังแรก  มกัจะไม่ครบถว้น ตามเง่ือนไขของธนาคาร  ส่งผลให้การส่งค าขอสินเช่ือเขา้สู่
กระบวนการพิจารณาล่าชา้  เน่ืองจากตอ้งรอเอกสารเพ่ิมเติม  และน ามาซ่ึงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของ
ลกูคา้   ตลอดจนอาจจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ในดา้นการบริการของธนาคาร  ดงันั้น การประชาสัมพนัธ์หรือ
ให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่ประชาชนทั่วไป เก่ียวกับเอกสารเบ้ืองต้นประกอบค าขอสินเช่ือ   ตลอดจน
ความส าคัญของประวัติการช าระหน้ี  ซ่ึงมีผลต่อการอนุมัติสินเช่ือ จึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารควรต้อง
ด าเนินการ  นอกจากน้ี  ระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัของลกูคา้  ยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควรจะเป็น  ส่งผล
ใหก้ารสืบคน้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัลูกคา้ธนาคาร เช่น  เอกสารสัญญา  หลกัฐานประกอบต่าง  ๆ   
ตอ้งใชเ้วลาคน้หา  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพของการท างานดว้ย  และใน
การปฏิบติังานคร้ังน้ี ไดเ้สนอรูปแบบการจดัเก็บเอกสาร ใหเ้ป็นระเบียบ สืบคน้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน    
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Abstract 

 The project housing loan and multi-purpose loan performed at Krungthai Bank Public 
Limited Company, Samusakhon branch,  aims at studying and developing the knowledge 
regarding the loan both document preparation and observation the staff's operation when 
customers walk in and demand the service. It is very efficient and effective project due to it is 
performed in the real situation which is enable the performer to obtain the accurately information 
and gain the real experience in meeting and negotiating with customers. This is also enable the 
performer to be very confidently when sharing this knowledge to the others according to the real 
experience. One obvious problem that often happen is customers' documents are not completed as 
the bank's requirement. This problem can cause the process of bank's consideration to delay. 
Moreover, customer's misunderstanding can affect the image of organization in term of the 
service. Therefore, educating customers to know the basic of document preparation can be 
reduced the problem. Also, the document system is not proper enough, the bank should rearrange 
the system to make it is easier and more convenient. However, this project's performance also 
offer the better way for arranging the document system and that can reduce the delay problem and 
make customers more satisfy. The consequence is the bank can have a better image in term of the 
service. 
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