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บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการได้ปฏิบตั ิงานที่ธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็น ทรัลปิ่ นเกล้า ตั้งแต่วนั ที่ 4 มี นาคม ถึ ง 21
มิถุนายน 2556 ในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน ในส่ วนของการปฏิบตั ิในหน้าที่ การบริ การด้านสิ นเชื่อ มี
วัตถุประสงค์เพื่อบริ การลูกค้าที่ตอ้ งการจะเช่าซื้ อสิ นค้าผ่านทางธนาคาร ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้า
มาใช้ได้ก่อนได้ โดยไม่ตอ้ งรอเก็บเงินก้อน และแบ่งผ่อนชาระเป็ นรายงวด ๆ และศึกษาขั้นตอนต่างๆ
รวมถึงเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ในครั้งนี้ ดว้ ย เพื่อเป็ นความรู ้ ที่นอกจากเนื้ อหาที่ตอ้ งศึกษาในการฝึ กงานครั้งนี้ ยังได้รับประโยชน์ใน
หลายๆแง่มุม ที่นอกเหนื อเนื้ อหาจากที่เรี ยนในห้องเรี ยนและนอกเหนื อจากเนื้ อหาที่จะต้องศึกษาใน
สถานประกอบการ
จากการที่ได้ปฏิบตั ิง านในสถานที่จริ ง ในครั้งนี้ ทาให้ได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับ การบริ การด้าน
สิ นเชื่ อ การเช่ าซื้ อสิ นค้า อุปโภค-บริ โภค และ รถจักรยานยนต์ ซึ่ งได้เรี ยนรู ้ ถึงขั้นตอนในการปฏิ บตั ิ
เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเช่าซื้ อสิ นค้านั้นๆ ว่าจะต้องดาเนิ นการอย่างไร และ หากลูกค้ามีขอ้ สงสัย
เราจะต้องตอบคาถามนั้นๆ อย่างไร และได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดแฟ้ มเอกสารข้อมูลของลูกค้าที่มาขอสิ นเชื่ อ
ว่าควรจะจัดอย่างไร สิ่ งใดที่ตอ้ งจัดก่อนและหลัง เอกสารใดควรอยู่หมวดหมู่ใด และ ยังได้คียข์ อ้ มูล
ลูกค้าที่ตอ้ งการมาขอสิ นเชื่อลงไปในระบบ ส่ วนขั้นตอนในการประเมินขั้นต้นว่าสามารถขอสิ นเชื่ อได้
หรื อไม่น้ นั ได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลในเบื้องต้น
ผลจากการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ก่อนการปฏิบตั ิงาน ทาให้ได้
เรี ยนรู้ประสงการณ์จากการทางานจากสถานประกอบการจริ ง ทาให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใน
การทางานครั้งนี้
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รวมไปถึงแก้ไขปั ญหาต่างๆที่ได้เกิ ดขึ้นมานั้น นามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันและการทางานจริ งที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ประโยชน์ จ ากการปฏิ บ ัติง านในครั้ งนี้ มี เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้พ บเจอในการ
ปฏิ บตั ิงานในครั้งนี้ ที่นอกเหนื อจากขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากกการปฏิบตั ิงานเป็ นประสบการณ์
จริ งที่หาไม่ได้จากในตารา หรื อ ทฤษฏีต่างๆดังนั้นการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้จึงเป็ นโอกาสที่สาคัญอย่างยิ่ง
ที่จะได้เรี ยนรู ้การดาเนินชีวติ ในการทางานที่จะต้องเผชิญในอนาคต มีมากมายดังต่อไปนี้
1.ได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึง การอยูร่ ่ วมกันในองค์กร
2.การเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานจริ ง จากการที่ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ไว้ขา้ งต้น
3.ได้ศึกษาถึงความผิดพลาดในระบบการทางาน
4.ได้เรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ในการทางานอย่างแท้จริ ง
5.สามารถแก้ไขปั ญหาเฉาะหน้าที่เกิดขึ้น
6.ทาให้มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน
7.ทาให้มีความอดทน ตรงต่อเวลา มีระเบียบ
8.ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาใน ระบบ

29

3.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ปัญหาทีพ่ บในการทางาน
1.ช่วงแรกของการปฏิบตั ิงานนั้นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายรู ปแบบ เนื่ องจากยังขาดความรู ้
และ ขาดประสบการณ์ในการทางาน
2.อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานนั้นมีจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3.เอกสารลูกค้ามีจานวนมาก ใช้โปรแกรมในการค้นหา ตรงตามชื่ อและที่อยูบ่ า้ ง ไม่ตรงบ้าง
ทาให้ เสี ยเวลาในการค้นหา
4.เนื่องจากสถานประกอบการยังไม่เข้าใจในโครงการสหกิจศึกษา จึงทาให้การปฏิบตั ิงานนั้น
เป็ นไปอย่างไม่เต็มที่ และข้อมูลบางอย่างก็ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้
5.การทาโครงงานในครั้งนี้ อาจทาได้ไม่สะดวกนักในการหาข้อมูล เนื่ องจากข้อมูลบางอย่าง
เป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับของธนาคาร เปิ ดเผยสู่ ภายนอกไม่ได้
6.การทางานในระบบต่างๆ หรื อ คีย ์ ข้อมูล ต่างๆ ลงในระบบ ช้ามาก อาจเป็ นเพราะ
ซอฟต์แวร์ เก่า หรื อ ความเร็ วเน็ตช้า
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
1.พยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ น เพื่อทาให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจใน
การให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ทาให้เกิดความรวดเร็ วในการปฏิ บตั ิงานและเกิ ดความพึงพอใจแก่
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
2.พัฒนาระบบ ซอฟแวร์ ให้มีความทันสมัยขึ้ น เพื่อเป็ นการรองรั บเทคโนโลยีในการรั บส่ ง
ข้อมูล อย่างรวดเร็ ว และ ถูกต้อง
3.การจัดเก็บเอกสารต่างๆของลูกค้า ควรเก็บอย่างเป็ นระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหา
4.มหาวิทยาลัยควรเข้ามาทาความเข้าใจกับสถานประกอบการเรื่ องโครงงานสหกิ จ คืออะไร
เป็ นอย่างไร นักศึกษาที่มาจะต้องเรี ยนรู ้เรื่ องอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน
5.การให้ขอ้ มูล เพื่อนามาทาเป็ นรายงาน ควรมี แหล่ งให้ขอ้ มูลได้ ไม่ปกปิ ดมากเกิ นไป เพื่อ
สะดวกในการทารายงาน

