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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 กิจการการออมสิน เร่ิมข้ึนในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย ์

เพื่อให้ประชาชน รู้จักการประหยดั การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของ

ประชาชนให้ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย จึงได้ทรงจดัตั้ง “คลงัออมสิน” หรือ “ธนาคารออมสิน” ใน

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 โดยสังกดักรมพระคลงั มหาสมบติั ด าเนินธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญติั

คลงัออมสิน พ.ศ. 2456 จากพระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภความว่า  การรักษาทรัพย์สมบัติ ซ่ึงประชาราษฎรได้อุตสาห์

ประกอบการท ามาคา้ขาย มีก าไรออมไวเ้ป็นทุนนอนไดแ้ลว้ แต่การรักษาให้ปราศจากอนัตรายเป็น

การล าบาก เพราะไรท่ีฝากฝังอนัมัน่คง ส่วนการท่ีประชาชนออมสินไว ้เพื่อประโยชน์การยืดยาว

ขา้งน่า ไม่จบัจ่ายเพื่อความเพลินใจชัว่ขณะนั้น เป็นส่ิงควรอุดหนุนอยา่งยิง่  ใน พ.ศ. 2472 คลงัออม

สินไดอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของกรมไปรษณียโ์ทรเลข กิจการไดเ้ร่ิมแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมของ

ประชาชนมากข้ึน ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง รัฐบาลเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออม

ทรัพย ์และความส าคญัของคลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ จึงไดย้กฐานะของคลงัออมสินข้ึน

เป็นองค์การของรัฐบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคลด าเนินธุรกิจภายใตพ้ระราช บญัญติัธนาคารออมสิน 

พ.ศ. 2489 มีการบริหารงานโดยอิสระภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงได้ รับการแต่งตั้ง

จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เร่ิมด าเนินธุรกิจในรูปธนาคารออมสิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

พ.ศ. 2490 เป็นตน้มา 

 ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดียเ์ป็นสถานท่ีท่ีให้บริการดา้นธุรกรรมทางการเงินใน

ดา้นต่างๆ ไม่วา่ในดา้นการเปิดบญัชี การฝาก-การถอน การกูสิ้นเช้ือในดา้นต่างๆ โดยผลิตภณัฑท่ี์เด่

น่ีสุดของธนาคารน้ีคือ สลากออมสินพิเศษท่ีมีรุ่น 3 ปี และรุ่นพิเศษ 5 ปี รวมถึงการใช้บริการใน

ดา้นต่างๆ ท่ีครอบคลุมทุกอาชีพ ซ่ึงในแต่วนัมีลูกคา้จ านวนมากเขา้มาใชบ้ริการบริการดา้นธุรกรรม

ทางการเงินเป็นจ านวนมากโดยการติดต่อท าธุรกรรมทางการเงินจะตอ้งใชเ้อกสารท่ีเป็น ตวัจริงและ

จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้พร้อมฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม่ทุกคร้ัง 
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1  เพื่อศึกษาการใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

 1.2.2  เพื่อจะไดท้ราบถึงขั้นตอนและการให้บริการ การให้สินเช่ือเคหะของธนาคารออม

สินสาขาพระสมุทรเจดีย ์

1.3  ขอบเขตของโครงงำนและแนวคิด 

 1.3.1  ดา้นเน้ือหา : ศึกษาการท าเร่ืองกูย้มืของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

 1.3.2  ดา้นพื้นท่ีในการศึกษา : ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

 1.3.3  ดา้นระยะเวลา : ศึกษาและจดัท าโครงงานตั้งแต่ 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1  ไดท้ราบถึงขั้นตอนการใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์

 1.4.2  ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและการให้บริการ การให้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน

สาขาพระสมุทรเจดีย ์

 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฏีและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัขาย 

 ความหมายของการขาย 

 การขาย (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2558) เป็นกิจกรรมทางการคา้อยา่งหน่ึงของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือธุรกิจส่วนตวั รวมถึงสถาบนั

ต่างๆ ซ่ึงการขาย มีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของบุคคลในสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ดงันั้น จึงตอ้งมีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาก ากบัดูแลโดยไดนิ้ยามความหมายของค าท่ีมี

ลกัษณะทางการขายไวห้ลายทรรศนะ  

 ลกัษณะของการขาย 

 งานขายมีลกัษณะเก่ียวกบัความสามารถในการชกัจูงใจและโนม้นา้ว หรือใชศิ้ลปะการขาย

เป็นส าคญั การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2558) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด 

ความนิยมความชอบ ความพึงพอใจ ความเต็มใจของผูซ้ื้อฯลฯ ดงันั้นนักขายจึงมีคุณสมบติัและ

ความรอบรู้หลายประการ เช่น ด้านพื้นฐานการปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการขายโดยตรง ต้าน

จิตวทิยาในการปรับตวัเขา้หาลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนปฏิบติังานขาย และการปฏิบติัภายหลงัส้ินสุด

การขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญัของการขายเป็นหลกั นอกจากกิจการจะมีสินคา้

พร้อมเพื่อขาย มีลูกคา้มุ่งหวงัเป็นเป้าหมายส าคญัในการขาย มีบุคลากรปฏิบติังานขายยงัไม่เพียงพอ

ส าหรับการสร้างเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัศิลปะการขายท่ีนกัขายเหล่านั้นน ามาใช้

ในระหวา่การปฏิบติังานขายดว้ย จึงจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้
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 การขายสินค้าและบริการ 

 กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือขายย่อมเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ ( ยุทธนา ธรรม

เจริญ, 2558 ) ซ่ึงมีอยู ่2 ประเภท คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นบริการ ผลิตภณัฑ ์

2 ประเภทน้ีมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้ง

หรือสัมผสัได้ ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นบริการไม่สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งสัมผสัไม่ได้ การเสนอ

สินคา้และการบริการจึงแตกต่างกนั 

 ความหมายของสินค้าและบริการ 

 สินคา้ (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2558) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน สามารถมองเห็นได ้จบั

ตอ้งหรือสัมผสัได ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สบู่ ตูเ้ยน็ เส้ือผา้ กระเป๋า บา้น รถยนต ์ฯลฯ  

 บริการ (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2558) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถมองเห็นได้

จบัตอ้งหรือสัมผสัไม่ได ้หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล

อ่ืนเก่ียวกบัความอ านวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได ้แต่สามารถสร้างความพอใจให้กบั

ผูรั้บบริการได ้

 สรุป การขายก็คือ กระบวนการเสนอสินคา้และบริการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูช้ื้อ และผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือด้วยความพึงพอใจ โดยมีพนักงานขาย คือผูท่ี้ให้ค  าแนะน า ให้

ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ เพื่อให้ผูซ้ื้อเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือ

สินคา้หรือบริการแลว้ตดัสินใจ ดว้ยความพอใจ 

 ความส าคัญของการขาย 

   วิชาการขายเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดงันั้น ศิลปะการขาย (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2558) จึง

หมายถึง การมีศิลปะในการเกล้ียกล่อม จูงใจให้คนอ่ืนเห็นด้วยกบัความคิดของเรา โดยเขาได้รับ

ความพึงพอใจหรือประโยชน์จากการกระท านั้น และเราไดก้ าไรเป็นการตอบแทน การขายนั้นเป็น

อาชีพท่ีมีความส าคญัหลายปะการ คือ 
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         1. มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษย์ 

 มนุษยทุ์กคนล้วนมีบทบาทเป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในขณะเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือมนุษย์

ท างานเป็นพนักงานเท่ากบัเป็นการขายความคิด ขายแรงงานแก่เจา้ของกิจการ ขณะเดียวกนัเม่ือ

กลบัมาบา้น จะตอ้งซ้ือสินคา้หรือบริการจากกิจการอ่ืนๆ ท่ีผลิตออกมาเพื่อน าอุปโภคบริโภค เช่น

อาหาร เส้ือผา้ ใชบ้ริการร้านเสริมสวย บริการจากธนาคาร เป็นตน้ 

 2. มีความส าคัญต่อกจิกรรมทางด้านธุรกจิการค้า  

 การขายเป็นกิจกรรมส าคญัของกิจการ ระบบการผลิตขยายตวั สินคา้และบริการหลายหลาย

มากข้ึนเพราะมีกิจการขายเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เม่ือมีการผลิตสินคา้และการขาย

สินคา้นั้นออกไปแลว้จะส่งผลให้กิจการนั้นขยายตวั และยงัส่งผลถึงการขยายตวัดา้นการคา้ทั้งใน

และต่างประเทศ ส่งผลด้านการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านการส่ือสาร การผลิตและการ

อุตสาหกรรม  

 3. มีความส าคัญต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

 โลกการคา้แบบเสรี คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีหมายถึงการซ้ือขายสินคา้และบริการ

ระหว่างประเทศโดยไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร และการกีดกันทางการค้าอ่ืนๆ รวมไปถึงการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานและทุนขา้มเขตแดนระหวา่งประเทศโดยอิสระ การคา้เสรีคือสภาวะท่ีไม่มีการ

กีดกนัใดๆ โดยรัฐบาลกบัการคา้ระหวา่งปัจเจกบุคคลหรือบริษทั ท่ีอยูค่นละประเทศ โดยทัว่ไปแลว้ 

การคา้ระหว่างประเทศมกัถูกจ ากดัด้วยภาษี, ค่าธรรมเนียมในการน าเขา้และส่งออกสินคา้, และ

กฎเกณฑ์ท่ีไม่เก่ียวกับภาษีอากรในการน าเข้า ในทางทฤษฎีแล้วการค้าเสรีนั้ นต้องการยกเลิก

ข้อจ ากัดเหล่าน้ีทั้ งหมด ความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ท าให้ประเทศมีเศรษฐกิจท่ี

เจริญเติบโตมากข้ึน  

          เน่ืองจากตลาดท าให้เกิดธุรกิจ  เกิดการผลิต  การลงทุน  เกิดการจา้งงานซ่ึงส่งผลต่อรายได ้ 

เกิดการกระจายรายไดแ้ละท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนแก่บุคคล โดยไม่มีปัญหาเร่ืองการจา้งงาน ท าให้

บุคคลมีทรัพยสิ์นมากข้ึน ส่งผลไปยงัการเพิ่มอ านาจในการซ้ือของ ยงัช่วยยกมาตรฐานระดบัค่า

ครองชีพของสังคมให้สูงข้ึน ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ส่งผลยอ้นกลับมาท าให้

เศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 
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 4. มีความส าคัญต่อการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมของประเทศ 

  การตลาดเป็นเร่ืองของการแลกเปล่ียนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างแรงดึงและแรงดัน 

กล่าวคือความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขาย นอกจากน้ีการตลาดสร้างความปรารถนาดว้ยการ

สร้างอารมณ์ ความหวงั ความกลวั และความฝันอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งอนัส่งผลให้เกิด

การบริโภคอนัเป็นการสร้างอุปสงคน์ัน่เอง กล่าวคือการตลาดเอ้ืออ านวยเศรษฐกิจ หรือการตลาดมี

ส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ เพราะการตลาดก่อให้เกิดการซ้ือ-ขาย

สินคา้ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ท าให้มีการลงทุนและมีการจา้งงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้

ประชาชนมีงานท า และส่งผลท าให้เพิ่มอ านาจซ้ือให้กบัประชาชน จากการมีงานท า ช่วยในการ

ยกระดบัการครองชีพของประชาชน ซ่ึงมีผลต่อการอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท าให้เกิดการ

หมุนเวียนของปัจจยัการผลิต มีการน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาแปรรูปซ่ึงสามารถสร้างคุณค่า

ให้กบัสินคา้ท าให้สินคา้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนมีการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดโลก 

 แนวความคิดทางการขายกบัแนวความคิดทางการตลาด 

 แนวความคิดด้านการตลาด (ธนเสฏฐ์ อาษา , 2557) หมายถึง “การท่ีองค์การใช้ความ

พยายามทั้งส้ินเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและก าไรในท่ีสุด” ในอดีต

แนวความคิดดา้นการตลาดเป็นแบบเก่าท่ีเน้นเร่ืองการผลิต ผูผ้ลิตสินคา้มีน้อยราย  ความตอ้งการ

สินคา้มีมากกวา่สินคา้ท่ีผลิตออกมาหรืออุปสงค ์มีมากกวา่อุปทาน ต่อมาเม่ือมีการผลิตจ านวนมาก 

ตน้ทุนสินคา้ต ่าลง ตลาดก็ขยายตวัข้ึน ความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มมากข้ึน  

 กิจการต่างๆ เร่ิมหันมาสนใจและเน้นการตลาดมากข้ึนท าให้แนวความคิดด้านการตลาด

เปล่ียนไปเป็นแนวความคิดดา้นการตลาดมุ่งเน้นการตลาดเพื่อสังคม แนวความคิดดา้นการตลาดท่ี

ธุรกิจและองคก์ารไดย้ึดถือและปฏิบติักนัมาซ่ึงมีการใช้กนัอยูท่ ั้งในอดีตและปัจจุบนั เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ทางการตลาดซ่ึงต่อไปน้ีจะอธิบายถึงแต่ละแนวความคิดโดยจัดเรียงล าดับจาก

แนวความคิดท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั 
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 ความส าคัญทางการตลาด 

 การตลาด (ธนเสฏฐ์ อาษา, 2557) คือ กระบวนการของการส่ือสารคุณค่าของผลิตภณัฑห์รือ

บริการไปยงัลูกคา้ การตลาดอาจถูกตีความวา่เป็นศิลปะแห่งการขายสินคา้ในบางคร้ัง แต่การขาย

นั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของการตลาด 

 การตลาดอาจถูกมองวา่เป็นหน้าท่ีขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่ง

สินค้าและการส่ือสารคุณค่าไปยงัลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางท่ีเป็น

ประโยชน์แก่องค์การและผูถื้อหุ้น การจดัการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย 

ตลอดจนการไดม้าและการรักษาลูกคา้ ผา่นทางการจดัหาคุณค่าของลูกคา้ท่ีเหนือกวา่ 

 มีมโนทศัน์ห้าอย่างหลกัๆ ท่ีองค์การสามารถเลือกเพื่อน าไปด าเนินการธุรกิจได้แก่ มโน

ทัศน์เน้นการผลิต เน้นผลิตภัณฑ์ เน้นการขาย เน้นการตลาด และเน้นการตลาดองค์รวม ซ่ึง

องคป์ระกอบส่ีอยา่งของการตลาดองค์รวมคือ การตลาดความสัมพนัธ์ การตลาดภายใน การตลาด

ครบวงจร และการตลาดรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มของภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัต่อการจดัการการตลาดท่ี

ประสบผลส าเร็จประกอบไปดว้ย การมองการตลาดเชิงลึก การติดต่อเช่ือมโยงกบัลูกคา้ การสร้าง

ตราสินคา้ท่ีมัน่คง การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองลูกคา้ การส่งสินคา้และการส่ือสารคุณค่า การ

สร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพฒันากลยทุธ์และแผนการตลาด  

 การตลาดมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และยกระดบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์

ในสังคม ท าให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนัอย่างเป็นระบบในสังคมมนุษยแ์ต่ละคน สามารถประกอบ 

อาชีพท่ี ตนเองถนดัและไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได ้อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 

และการตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต และพฒันาการทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการวิจยั และพฒันาหาส่ิงแปลกใหม่ มาสนอง

ความ ตอ้งการของตลาดและสังคม ท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดห้ลาย

ทางและ ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค จึงมีผล

ท าใหเ้กิด การจา้งงาน เกิดรายไดก้บัแรงงาน และธุรกิจ ท าใหป้ระชาชน มีก าลงัการซ้ือ และสามารถ

สนอง ความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึงท าให้ มาตรฐาน การครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดบัสูง

ข้ึน และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนความส าคญั ของการตลาดอาจกล่าวไดด้งัน้ี 
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 1. การตลาดเป็นเคร่ืองมือทีท่ าให้เกดิการแลกเปลี่ยน   

 การด าเนินการตลาดของธุรกิจจะท าให้ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคเขา้มาใกลก้นั และสร้างความพึง

พอใจ ให้กบัผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอผลิตภณัฑ ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค จนท าให้เกิดการ 

แลกเปล่ียนในระดบัผูซ้ื้อและผูข้ายเกิดความพึงพอใจ การตลาดยงัไม่ไดเ้ป็นเพียง เคร่ืองมือท าให ้

เกิดการแลกเปล่ียนเท่านั้นแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ท า

ให้ผูบ้ริโภคเกิดความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อผลิตภณัฑ์ ท าให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใช้ หรือซ่ือซ ้ าเม่ือมี ความ

ตอ้งการ 

 2. การตลาดเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าของผลติภัณฑ์กบัผู้บริโภค  

 การด าเนินการทางการตลาดท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองและสร้าง

ความ พึงพอใจให้กับผูบ้ริโภคได้ ด้วยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ 

สถานภาพ ของผูบ้ริโภคด้วยการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในปริมาณ ในเวลา ในสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการ ในราคา ท่ีผูบ้ริโภคมีก าลงัการซ้ือ และโอนความเป็นเจา้ของได ้การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

ระหวา่ง ผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภค นอกจากจะด าเนินการในหนา้ทางการตลาด ให้เกิดการ

เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัในเร่ืองดงักล่าว ส่ิงท่ีส าคญัจะตอ้งกระท าอีกประการหน่ึงก็คือ การสร้างการ

รับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคในกิจกรรมดงักล่าว   

 3. การตลาดเป็นตัวผลกัดันให้มีการพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์ 

 ดว้ยแนวคิด ของการตลาด ในการมุ่งสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบั

ผูบ้ริโภค และรับผิดชอบต่อสังคม ผลกัดนัให้ผลิตตอ้งพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ให้ตรงต่อความ

ตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค ตลอดจนจูงใจผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ อยู่เสมอ และการตลาดระบบการตลาดเสรี ซ่ึงมีการแข่งขนักันมากในการสร้างความพึง

พอใจ และจูงใจผูบ้ริโภค จึงยิ่งเป็นแรงผลกัดนัให้มีการพฒันาปรับปรุง ผลิตภณัฑ์เพื่อการแข่งขนั 

ในตลาดเสรี 
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 4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกจิ  

 ดว้ยการก่อให้เกิดการบริโภคและการพึ่งพากนัอยา่งเป็นระบบมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบั

ระบบเศรษฐกิจทั้ งระบบ การสร้างความต้องการและการสนองความต้องการในการบริโภค 

ผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ คือเกิดการจา้งงาน เกิดรายได ้เกิดการบริโภค 

และเกิดการใชแ้รงงาน ซ่ึงจะมีการพึ่งพากนัและเช่ือมโยงไหลเวยีนตามล าดบัอยา่งเป็นระบบ ผลจะ

ท าให้การด ารงชีวิต ของมนุษยชาติในสังคมอยู่ในระดบัท่ีมีการกินดีอยู่ดี มีความเป็นอยู่ อย่างเป็น

สุขโดยทัว่กนั 

 หน้าทีก่ารตลาด 

 การตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจท่ีมีผลให้เกิด  (ธนเสฏฐ์ อาษา, 

2557) 

 การเคล่ือนยา้ยสินค้าหรือบริการจากผูผ้ลิต (มีการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยอาศยักลไกการ

แลกเปล่ียน) ไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ เพื่อให้ไดรั้บความพอใจ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งบรรลุ

วตัถุประสงคข์องกิจการดว้ย 

 กิจกรรมหลกัทางการตลาด เรียกวา่ “ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing Mix) หรือ “4 

P’s” ประกอบดว้ย 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ท่ีต้องมีการส ารวจ วิจัย ออกแบบ พฒันา เพื่อให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 2. ราคา (Price) มูลค่าของสินค้าหรือบริการท่ีอยู่ในรูปตวัเงิน การตั้งราคาต้องค านึงถึง

อ านาจซ้ือ ราคาคู่แข่ง ก าไรท่ีตอ้งการ วงจรชีวติของผลิตภณัฑ ์ส่วนลด และสินเช่ือ 

 3. การจดัจ าหน่าย (Place) วธีิการกระจายสินคา้หรือบริการใหไ้ปถึงมือผูบ้ริโภค 

 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เพื่อบอกให้ผูบ้ริโภคได้รู้จกัและยอมรับสินคา้

หรือบริการไดง่้าย โดยการโฆษณา ลด แจก แถม ชิงโชค คูปอง 
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วกบัความต้องการ 

 พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ตอ้งการได้

ว่าอยากได้ ใคร่ได้และประสงค์ ซ่ึงความต้องการของมนุษยมี์อิทธิพลก่อให้เกิดแรงผลักดนัทั้ ง

ภายนอกและภายในให้มนุษยไ์ด้ปรับตวัในการตอบสนองแรงผลักดนัท่ีเกิดข้ึน การปรับตวัเพื่อ

สนองแรงผลกัดนั คือความตอ้งการนัน่เอง 

 2.1.1  ความส าคัญของความต้องการ 

 ความตอ้งการของมนุษย ์ไดรั้บการศึกษาจากนกัปราชญเ์ป็นเวลานานแลว้ โดยพยายามท่ีจะ

ท าความเขา้ใจวา่ ท าไมคนจึงประพฤติปฏิบติัเช่นน้ี แนวคิดท่ีจะอธิบายถึงความตอ้งการของมนุษย ์

ไดแ้ก่ มนุษยห์ลีกหนีความเจ็บปวด และแสวงความสุขสบาย อยา่งไรก็ตามขอ้สังเกตในการหลีกหนี

ความเจ็บปวด และการแสวงหาความสุขสบาย จากการสังเกตจากส่ิงท่ีคนนั้นเลือกกระท าหรือ

หลีกเล่ียงการกระท าซ่ึงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนั ความเจ็บปวดส าหรับคนหน่ึงอาจเป็นความสุข

สบายของอีกคนหน่ึงก็ไดจ้ากปัจจยัใจเดียวกนั เร่ืองการจูงใจของมนุษยโ์ดยสัญชาตญาณแรงขบั

และความตอ้งการจ าเป็น แต่ก็ไม่สามารถอธิบายความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้รอบคลุมอย่างไรก็

ตามความเขา้ใจในเร่ืองความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยใ์น

องค์กร เพราะความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นแรงผลกัดนัให้คนท างานหรือท าให้มีก าลังใจในการ

ท างาน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2547)   

 ความตอ้งการของมนุษย ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็นแรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับ

ความตอ้งการมีชีวติ การด ารงชีวติ วุฒิภาวะไม่จ  าเป็นตอ้งการอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้แต่อยา่ง

ใด เกิดข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการทางร่างกายของคนเราเป็นส าคญั เป็นแรงขบัเบ้ืองตน้ท่ีร่างกายถูก

กระตุน้ท าให้เกิดความวอ่งไว กระฉบักระเฉง มีชีวิตชีวาท่ีจะตอ้งสนองต่อส่ิงเร้า เกิดข้ึนจากสภาวะ

ทางอารมณ์ ส่ิงกระตุน้ทั้งภายนอกและภายใน ไดแ้ก่ 

  1.1 ความตอ้งการอาหาร ความหิว ท าให้คนเราตอ้งกินอาหาร เพื่อหล่อเล้ียงชีวิต 

อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวติ 
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  1.2 ความตอ้งการน ้า เม่ือร่างกายของเราขาดน ้าท าให้เรารู้สึกวา่ล าคอแหง้ ปากแห้ง

ผาก เกิดความตอ้งการท่ีจะไดด่ื้มน ้า เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย 

  1.3 ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการดา้นน้ีจะเร่ิมเม่ือเรายา่งเขา้สู่วยัรุ่นและเป็น

ผูใ้หญ่ การแสดงออกถึงความตอ้งการทางเพศข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจ รสนิยม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น 

  1.4 ความตอ้งการของอุณหภูมิท่ีเหมาะสม คนเราด ารงชีวิตอยูไ่ดต้อ้งอาศยัความ

สมดุลทางร่างกาย 

  1.5 ความตอ้งการหลีกเล่ียงความเจ็บปวด เพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภยั ความ

เจ็บป่วยเป็นไขข้องร่างกาย ท าให้ร่างกายพยายามสร้างภูมิคุม้กนัข้ึน เม่ือมีคนอ่ืนมาท าร้ายคนเราก็

หลีกเล่ียงหรือต่อสู้ป้องกนัตวั 

  1.6 ความตอ้งการพกัผ่อนนอนหลบั เม่ือร่างกายเกิดความเหน็ดเหน่ือย เน่ืองจาก

การใช้พลังงาน ออกแรงในการท างาน เกิดความเหน่ือยล้าจากการอ่อนเพลียของร่างกาย เราจึง

ตอ้งการนอนหลบัพกัผอ่น เพื่อผอ่นคลายให้ร่างกาย ไดมี้โอกาสสะสมพลงังานใหม่และซ่อมแซม

ส่วนสึกหรอของร่างกาย 

  1.7 ความตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิท่ีมีก๊าซออกซิเจนส าหรับการหายใจ เราอาจอดขา้

วอดน ้าไดห้ลายวนั แต่กลั้นหายใจไม่ไดน้าน 

  1.8 ความตอ้งการการขบัถ่าย เป็นการขบัของเสียออกจากร่างกาย ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

เช่นเดียวกับอาหารและน ้ า เพราะของเหลือเหล่าน้ีเป็นพิษต่อร่างกาย ท าให้เราอึดอดัไม่สบาย 

บางคร้ังอาจท าร้ายชีวิตได ้คติทางพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึง ความตอ้งการท่ีเป็นพื้นฐานในดา้นความ

ตอ้งการทางวตัถุหรือส่ิงท่ีมองเห็นได ้ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษา

โรค  
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2. ความตอ้งการทางดา้นจิตใจและสังคม (Psychological and Social Need) ความตอ้งการ

ประเภทน้ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและเกิดข้ึนจากสภาพสังคม ว ัฒนธรรม การเรียน รู้และ

ประสบการณ์ท่ีมนุษยน์ั้นไดรั้บและเป็นสมาชิกอยู ่ความตอ้งการทางจิตใจและสังคมน้ีแตกต่างกนั

ไปตามแต่ละบุคคล แต่ละสังคมและฐานะทางสังคมของบุคคล รวมทั้งเวลาและโอกาสท่ีแตกต่าง

ออกไปดว้ย ลกัษณะส าคญัของความตอ้งการทางจิตใจและสังคม ดงัน้ี 

  2.1 ความตอ้งการท่ีเกิดจากสังคมท่ีเป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรมและกลายเป็น

ลกัษณะนิสัยประจ าตวัของแต่ละคน ส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างกนัไปแต่ละสังคม 

  2.2 ความต้องการทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ เราต้องมี

ประสบการณ์และการเรียนรู้มาก่อน จึงจะเขา้ใจและเลือกกระท าได ้บางทีเราตอ้งศึกษาวา่จะเร่ิมตน้

อยา่งไรควรท าอยา่งไรต่อไป  

 3.  ความตอ้งการน้ีเปล่ียนแปลงได ้แมใ้นตวัคนเดียวกนั  

 4.  ความตอ้งการน้ีจะมีมากข้ึนเม่ืออยูร่วมกลุ่มมากกวา่อยูค่นเดียว 

 5.  ความตอ้งการน้ีมีพฤติกรรมปกปิดมากกวา่พฤติกรรมเปิดเผยจะแสดงออกเม่ือมีส่ิงเร้า 

 6.  ความตอ้งการท่ีมองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกวา่รูปธรรม 

 7.  ความตอ้งการจิตใจและสังคมมีอิทธิพลท่ีจะผลกัดนัให้คนเราท าอะไรก็ได้บางคร้ังก็

ปราศจากเหตุผลและคุณธรรม (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2547) 
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เกศรินทร์  วิริยะอาภรณ์ (2545) ให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความตอ้งการ ไม่ว่าความตอ้งการจะ

เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสวงหาส่ิงต่างๆ ซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนเพราะมี

ความตอ้งการต่างๆ เป็นแรงขบัผลกัดนั  ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน

ของมนุษยจ์ะสนองความตอ้งการของตนซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งมีขั้นตอนและต่อเน่ือง เม่ือความตอ้งการใด

ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นตน้แลว้  ความตอ้งการขั้นถดัไปก็จะเกิดตามมาไม่มีท่ีส้ินสุด 

จึงมีผลให้บุคคลเกิดการแสวงหาในส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป และการพฒันาไปตามล าดบัขั้นสุดทา้ย คือการ

น าตนเองไปสู่ระดบัสูงสุด โดยการพฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งความตอ้งการดา้นจิตใจจะมี

ส่วนร่วมให้เกิดแรงขบัในการพฒันาศกัยภาพตนเองดว้ย อีกทั้งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์ป็น

ความตอ้งการพื้นฐานท่ีสนองทางด้านร่างกายและความรู้สึกต่างๆ ส าหรับความตอ้งการทางดา้น

การศึกษาจึงเป็นความตอ้งการในการพฒันาสถานภาพทางสังคม และสมรรถภาพในการปฏิบติังาน

ของแต่บุคคล 

 อมรรัตน์ ปักโคทานัง (2548) ได้สรุปความต้องการการพฒันาตน เพื่อให้สมปรารถนา

ตามท่ีตอ้งการนัน่คือ ความตอ้งการทางสรีระ ความตอ้งการทางความปลอดภยั ความตอ้งการทาง

ความรักและเป็นส่วนหน่ึง และความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเอง มีค่าและเป็นท่ียอมรับนบัถือของ

ผูอ่ื้นจนเป็นหลกัการพื้นฐานในการปฏิบติัของมนุษย ์เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ     

 วิจิตร  อาวะกุล (2540 อ้างถึงใน เกศรินทร์ วิริยะอาภรณ์ , 2545) กล่าวว่าความต้องการ 

(Need) เป็นความตอ้งการของมนุษย ์หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลยงัขาดหรือยงัไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึง และมี

ความตอ้งการท่ีจะมี หรือให้ไดม้าซ่ึงส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีเป็นพื้นฐานแลว้ มนุษย์

ก็จะมีความต้องการทางด้านสังคม การท่ีบุคคลขวนขวายให้ได้มาซ่ึงท่ีตนยงัขาดอยู่จะเป็น

แรงผลกัดนัให้บุคคลมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดย ั้งดว้ยการ

เรียนรู้ ศึกษาจากวิชาการประสบการณ์ จนกวา่จะไดรั้บส่ิงท่ีตนปรารถนาตามความตอ้งการแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี คือ   

 1. ความต้องการในส่ิงท่ีใช้ในการด ารงชีวิต (Biological Need) หรือความต้องการทาง

ร่างกาย เช่น ตอ้งการอากาศหายใจ ตอ้งการน ้าด่ืม เป็นตน้  

 2. ความตอ้งการในส่ิงจรรโลงใจ (Socio – Psychological Need) หรือความตอ้งการทางใจ 

เช่น ความตอ้งการการยอมรับ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ เป็นตน้  
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 จะเห็นไดว้า่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตนเอง บางอยา่งไม่สามาถบอก

ใครได้ แต่เป็นความต้องการท่ีอยากได้ อยากมีและอยากเป็น มนุษย์ขวนขวายหาความรู้ 

(Knowledge) เพิ่มเติม เพื่อสนองตอบความตอ้งการซ่ึงซ่อนเร้นอยู่ ความรู้เพื่อความตอ้งการของ

ตนเองสามารถแยกได ้ดงัน้ี 

 1. เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอารมณ์ (Emotional Security) เช่น ความเช่ือมั่นและกล้า

ตดัสินใจ 

 2. มีความเช่ือมัน่ในความพยายามและเช่ือมัน่วา่ตนเองมีคุณค่า (Recognition of our Efforts 

or Reassurance of our Worth as Individual) 

 3. มีการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Outlets) ท าส่ิงใหอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 4. ความเป็นอมตะ (Immortality) ความรู้ท าใหม้นุษยเ์อาตวัรอดได ้ด ารงอยูไ่ด ้

 5. มีความรักในสรรพส่ิง (Love in all its form) มีความรัก มีเหตุมีผล 

 6. มีความหยิ่งทิฐิมานะแห่งตน (Ego Gratification) หยิ่งในภูมิความรู้ของตนเอง ยึดมัน่ใน

เหตุผลและหยิง่ในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

 7.  มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ความรู้สึกท่ีท าให้มนุษย์มีความ

รับผดิชอบมากข้ึน มีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ 

 8. มีความรู้สึกถึงการมีอ านาจ (Sense of Power) ภายใตเ้ง่ือนไขของอ านาจ 

 9. ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ (New Experiences) มนุษยไ์ดเ้รียนรู้ในเร่ืองใดยอ่มเพิ่มพูน

ประสบการณ์ใหม่ และสานต่อประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการ

ท างานใหม้ากข้ึน   

 จกัรพงษ ์ไชยวงศ ์(2550) ความตอ้งการจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมแสวงหาส่ิง

ต่างๆ ซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนนั้น เพราะมีความตอ้งการต่างๆ เป็นแรงขบั ผลกัดนัความ

ตอ้งการทางกายภาพเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์จะสนองความตอ้งการของตนท่ีเกิดข้ึน

อย่างมีขั้นตอนและต่อเน่ือง เม่ือความต้องการใดได้รับการตอบสนองความตอ้งการขั้นตน้แล้ว 
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ความตอ้งการขั้นถดัไปก็จะเกิดข้ึนมาไม่มีวนัส้ินสุด จึงมีผลให้บุคคลเกิดการแสวงหาส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป

และมีการพฒันาไปตามล าดบัขั้น และจนทา้ยสุด นั่นคือ การน าตนเองไปสู่ระดบัสูงสุด โดยการ

พฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งความตอ้งการ ทางดา้นจิตใจ จะมีส่วนช่วยให้เกิดแรงขบัในการ

พฒันาศกัยภาพของตนเองดว้ย  

 สรุปได้ว่า ความตอ้งการจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสวงหาส่ิงต่างๆ เพื่อ

สนองความตอ้งการของตนท่ีเกิดข้ึนอย่างมีขั้นตอน และต่อเน่ือง เม่ือความตอ้งการใดได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการนั้นขั้นตน้แลว้ ความตอ้งการขั้นถดัไปก็เกิดตามมาไม่มีวนัส้ินสุด เพื่อให้

ตนเองสมปรารถนาตามท่ีตนตอ้งการ นั่นคือ ความตอ้งการทางดา้นสรีระ ความตอ้งการทางด้าน

ความปลอดภยั  ความต้องการทางด้านความรัก ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นท่ี

ยอมรับนับถือของผูอ่ื้น จึงเป็นหลกัการพื้นฐานในการปฏิบติัของมนุษย ์เพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการ  

 2.1.2  ทฤษฏีเกีย่วกบัความต้องการ 

 มนุษยเ์ม่ือมีความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ จะพยายามบ าบดัความตอ้งการเหล่านั้น

ดว้ยการขวนขวาย  เสริมสร้างใหค้วามตอ้งการนั้นประสบความส าเร็จ  

 ทฤษฏีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างถึงในปรียาพร วงศ์

อนุตรโรจน์, 2547) ไดเ้ห็นว่ามนุษยถู์กกระตุน้จากความปรารถนาท่ีไดค้รอบครอง ความตอ้งการ

เฉพาะอยา่ง ซ่ึงความตอ้งการน้ี เขาไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของบุคคลไดด้งัน้ี (Hick, 

1967)   

 1. บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่ส้ินสุด ขณะความต้องการใดได้รับการ

ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอ่ืนเกิดข้ึนอีกไม่มีวนัจบส้ิน 

 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บความตอบสนองแลว้จะไม่เป็นท่ีจูงใจของพฤติกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจึงเป็นท่ีจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น 

 3. ความตอ้งการของบุคคลจะเรียงล าดบัขั้นความส าคญั เม่ือความตอ้งการระดบัต ่าไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ บุคคลก็จะใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการระดบัสูงต่อไป  
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 ล าดบัความตอ้งการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการดา้นพื้นฐานท่ีสุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด 

ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้า อากาศ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั เป็นความตอ้งการแสวงหาความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้ม 

และความคุม้ครองจากผูอ่ื้น 

 3. ความตอ้งการความรักและการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ ความรู้สึกวา่ตนไดรั้บความรักและ

มีส่วนร่วมในการเขา้หมู่พวก 

 4. ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ เป็นความตอ้งการให้คนอ่ืนยกยอ่งให้เกียรติ และ

เห็นความส าคญัของตน 

 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการสูงสุดในชีวิตของตน เป็นความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการท างานท่ีตนเองชอบหรือตอ้งการเป็นมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 

 ทฤษฏีของเฮอซ์เบิร์ก (Herzberg) เป็นอีกทฤษฏีหน่ึงท่ีพฒันามาจากทฤษฏีความตอ้งการ

ของ Maslow ท่ีกล่าวถึงความพอใจ และแรงจูงใจเป็นแรงขบัให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลโดย

ปัจจยัตวัแรกคือ ตวัสร้างความพอใจ (Satisfiers) และปัจจยัตวัท่ีสอง คือ ตวัสุขอนามยั (Hygienic) 

ซ่ึ ง เรียกว่า ทฤษฏีปัจจัย 2 ประการของความพอใจและการจูงใจ (Two Factors Theory of 

Satisfaction and Motivation) และความจ าเป็นท่ีต้องจดัให้มีการพฒันาบุคคลนั้น โทมสั (Tomas 

อา้งถึงในด ารงศกัด์ิ ตอประเสริฐ, 2544) ไดจ้  าแนกความตอ้งการไว ้3 ประเภท  คือ  

 1. เป็นความตอ้งการท่ีตอ้งการเพิ่มความสามารถในการท างานท่ีปฏิบติัอยู ่

 2. เป็นความตอ้งการท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ใหม้ากข้ึน 

 3. เป็นความตอ้งการท่ีจะตอ้งพฒันาทศันคติ บุคลิกภาพในการท างาน 
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 ทฤษฏีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer, 1972 อา้งในปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,  

2547)  ได้คิดทฤษฏีความต้องการท่ี เรียกว่าทฤษฏีอีอาร์จี (ERG :  Existence – Relatedness – 

Growth Theory) เป็นแนวคิดในกลุ่มท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือสาเหตุแห่งพฤติกรรม อนั

ส่งผลต่อการพฒันาของบุคลากรในฐานะปัจเจกบุคคลหรือบุคลากรในองค์กร เป็นผลงานของ 

Clayton P. Alderfer (1992) ทฤษฎี  ERG น้ี นบัว่าเป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากทฤษฎีล าดบัขั้นความ

ต้องการของ Maslow ซ่ึงได้จ  าแนกล าดับขั้นของความต้องการไว ้5 ขั้นดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ 

Alderfer ได้มาจ าแนกกลุ่มของความต้องการใหม่ออกได้เป็นสามประเภท กล่าวคือ (1) ความ

ต้องการมีชีวิต เป็นความต้องการท่ีตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการทาง

ร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยั (Existence Needs = E) (2) ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบั

ผู ้อ่ืนเป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย 

(Relatedness Needs = R) (3) ความต้องการเจริญก้าวหน้าเป็นความต้องการสูงสุด รวมถึงความ

ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง และความส าเร็จในชีวิต (Growth Needs = G) ซ่ึงความตอ้งการทั้ง 3 กลุ่ม

ตามแนวคิดของ Alderfer ดังกล่าว ท่ีประกอบด้วย ความต้องการด ารงชีวิต (E) ความต้องการมี

ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน (R) และความตอ้งการเจริญกา้วหน้า (G) นั้น หากพิจารณาในรายละเอียด

แลว้จะเห็นไดว้า่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ Maslow โดยความตอ้งการเพื่อด ารงชีวิตคลา้ยคลึง

กับความต้องการทางร่างกายและความปลอดภยัของ Maslow ความต้องการด้านความสัมพนัธ์ 

คล้ายคลึงกับความต้องการทางสังคมและความต้องการความรัก ความต้องการเจริญก้าวหน้า 

คลา้ยคลึงกบัความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความสมหวงัในชีวิต  อยา่งไรก็ดี Alderfer  ยงัมีขอ้

โต้แยง้ท่ีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากของ Maslow จ านวน 2 ประการ ประการแรก ทฤษฎีล าดับ

ความตอ้งการของ Maslow มีดว้ยกนั 5 ขั้น คือ โดยจะเรียงล าดบัจากต ่าไปสูง  

 โดยขั้นท่ีต ่ากว่าจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อน แต่ Alderfer ไม่เห็นดว้ยเช่น บางกรณีท่ี

คนปฏิบติัตามความตอ้งการในระดบัท่ีสูงก่อนความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากวา่ และบางกรณีเม่ืออยู่

ในระดบัท่ีสูงกว่ากลบัมีความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากวา่ เช่น คนท่ีไดรั้บการยกย่องจากสังคมและ

ประสบความส าเร็จในชีวิต บางคร้ังก็กลวัในเร่ืองความปลอดภยั  ประการท่ีสอง ทฤษฎีล าดบัความ

ตอ้งการของ Maslow  เนน้วา่เม่ือคนเราบรรลุความตอ้งการขั้นหน่ึงแลว้จะตอ้งการขั้นต่อไปทีละขั้น
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จนครบ 5 ขั้นเรียงตามล าดับ แต่ Alderfer ไม่เห็นด้วย กล่าวว่า คนเรามีความต้องการพร้อมกัน

หลายๆ ขั้นได้ไม่ใช่ทีละขั้นเหมือน Maslow เช่น คนเรามีต้องการด้านร่างกายในขณะเดียวกนัก็

ตอ้งการความปลอดภยัและการยอมรับในสังคมและการได้รับการยกย่องหรือต้องการประสบ

ความส าเร็จในชีวติ  

 Alderfer ไม่เช่ือว่าบุคคลต้องตอบสนองความพึงพอใจอย่างสมบรูณ์ในระดบัของความ            

ตอ้งการก่อนท่ีจะก้าวหน้าไปสู่ระดบัอ่ืน เขาพบว่าบุคคลจะได้รับการกระตุ้นโดยความตอ้งการ

Alderfer ยงัขยายทฤษฎีมาสโลว ์โดยพิจารณาถึงวิธีการท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาเม่ือเขาสามารถและไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของตนโดยพัฒนาหลักความก้าวหน้าในความพึงพอใจ 

(Satisfaction-Progression Principle) เพื่ออธิบายถึงวิธีการท่ีบุคคลมีความกา้วหนา้กบัล าดบัขั้นความ

ตอ้งการเพื่อตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่ากวา่และในทางตรงขา้มหลกัของการถดถอยความ

ตึงเครียด (Frustration-Regression Principle) ซ่ึงอธิบายว่า เม่ือบุคคลท่ียงัมีความตึงเครียดในการ

พยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนเขาจะเลิกพยายามตอบสนองความตอ้งการและ

เปล่ียนไปใช้ความพยายามท่ีจะตอบสนองในระดับต ่ากว่า ทฤษฎี ERG ระลึกว่าบุคคลสามารถ

เปล่ียนไปในระดบัสูงข้ึนและต ่าลงของระดบัความตอ้งการ ข้ึนกบัวา่เขาสามารถตอบสนองความ    

ตอ้งการในระดบัต ่าลงหรือความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนไดห้รือไม่ 

 ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย ์(Murray, 1938 อา้งถึงในปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2547) 

ไดอ้ธิบายวา่ ความตอ้งการของบุคคลมีความตอ้งการหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ความตอ้งการของ

บุคคลท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบัการท างาน มีอยู ่4 ประการ คือ 

 1.  ความตอ้งการความส าคญั หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จลุล่วง 

 2.  ความต้องการมีความสัมพนัธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนโดยค านึงถึงการยอมรับของเพื่อน

ร่วมงาน 

 3.  ความตอ้งการอิสระ เป็นความตอ้งการท่ีเป็นตวัของตวัเอง 

 4.  ความต้องการมีอ านาจ ความต้องการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และต้องการท่ีจะ

ควบคุมคนอ่ืนใหอ้ยูใ่นอ านาจของตน 
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ทฤษฏีความตอ้งการความส าเร็จของแมคคลีแลนด์ (Mccleland, 1965 อา้งถึงใน ปรียาพร 

วงศอ์นุตรโรจน,์ 2547) ไดเ้นน้ความตอ้งการไว ้3 ประเภท คือ 

 1. ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการมีผลงานและบรรลุ

เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 

 2. ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการมีสัมพนัธภาพท่ีดี

กบัผูอ่ื้น 

 3. ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการมีอิทธิพล และครอบง าเหนือ

ผูอ่ื้น 

2.3  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การท างานใดๆ ประสบความส าเร็จได ้นกัธุรกิจ

หรือผูน้ าท่ีมีความสามารถจะศึกษาความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อสร้างความพึง

พอใจในสินคา้และและบริการให้กบัลูกคา้ หรือท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในหน้าท่ี 

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ความหมายความพงึพอใจ 

 นกัวชิาการไดศึ้กษาท าความเขา้ใจในลกัษณะทางจิตดา้นความพึงพอใจในการท างาน ของ

บุคคลไวเ้ป็นจ านวนมาก นกัวชิาการแต่ละคนไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานไว ้

ซ่ึงส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนั มีรายละเอียดบางส่วนต่างกบัผูศึ้กษาคน้ควา้น าเสนอนิยามของ 

ความพึงพอใจในการท างานท่ีนกัวชิาการไดอ้ธิบายสรุปไว ้ดงัน้ี 

 สมยศ รักสวน (2522 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ 

หมายถึง ความรุนแรงของความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานส าหรับผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 กมล รักสวน (2523 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างาน คือ 

ความรู้ท่ีดีต่องาน และ สภาพการท างานต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลกัษณะงาน ผลประโยชน์ส่ิงตอบแทน

ในการท างาน ไดรั้บการยกยอ่งความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
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 กิติมา ปรีดีดิลก (2524 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) ไดร้วบรวมความหมายของความพึง

พอใจในการท างาน ดงัน้ี 

 1. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวความคิดของ คาร์เตอร์ (carter) หมายถึง คุณภาพ 

สภาพ หรือ ระดบัความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ และทศันคติของ บุคคลท่ีมี

คุณภาพ และสภาพของงานนั้นๆ 

 2. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวความคิดของ เบนจามิน (benjamin) หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการ หรือแรงจูงใจ 

 3. ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของ เอร์เนสท์ (emest) และ โจเซฟ (joseph) 

หมายถึง ความตอ้งการต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานแลว้ไดรั้บการตอบสนอง 

 4. ความพึงพอใจตามแนวความคิดของจอร์จ (george) และเลโอนาร์ด (leonard) หมายถึง 

ความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 วุฒิชัย จ านง (2525 อ้างถึงใน ชรีย์พร ภูมา, 2543) ได้กล่าวไวว้่าความพึงพอใจในการ

ท างานเป็นความรู้สึกท่ีเต็มใจ และพร้อมใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจ และเกิดข้ึนจาก

แรงจูงใจและ/หรือส่ิงจูงใจของ องคก์รหรือผูบ้งัคบับญัชา 

 ธีรวุฒ บุณยโสภณ (2528 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการ

ท างานว่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากทัศนคติด้านต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขาท า ซ่ึงรวมทั้ ง

องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กบังานท่ีท า เช่น สวสัดิการ ความมัน่คง มีโอกาสกา้วหน้า ค่าจา้งสูง 

เพื่อนร่วมงานดี ผูบ้งัคบับญัชาดี งานท่ีท าทา้ทายความสามารถ เป็นตน้ 

 ธงชยั สันติวงค์ (2533 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานว่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีได้รับการตอบสนองความตอ้งการของตนอย่างดีหรือ

สมบูรณ์ท่ีสุด 

 ปรียาพร วงค์อบุตรโรจน์ (2536 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) ไดใ้ห้ความหมายความพึง

พอใจในการท างานว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของ

บุคคลท่ีเกิดจากการ ปฏิบติังานและไตรั้บผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิด
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ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของ ผลการท างานรวมทั้งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

 จอมพล พิเศษกล (2537 อ้างถึงใน ชรีย์พร ภูมา, 2543) กล่าวว่าความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานนั้น หมายถึง ความรู้สึกท่ีจะกระตุน้และผลกัดนัให้บุคคลจะปฏิบติังาน เพื่อบรรลุผล

ส าเร็จตามชุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีผลจากปัจจยัหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น 

เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น ลกัษณะบุคลิกภาพส่วนตวั เป็นตน้ 

อนัจะเป็นผลจะท าให้ ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเตม็ใจหรือมีความผกูพนัธ์กบังาน และพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ของ องคก์าร 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2539 อา้งถึงใน 

ชรียพ์ร ภูมา, 2543) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ พึงใจ หมายถึง พอใจ 

ชอบใจ 

 สมศกัด์ิ คงเท่ียง และ อญัชลี โพธ์ิทอง (2542 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543)  กล่าววา่ ความ

พึงพอใจเป็นผลของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับระดับความชอบ หรือไม่ชอบ ต่อสภาพต่างๆ 

ความพึงพอใจเป็นผลของทศันศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่างๆ ความพึงพอใจในการท างาน

เป็นผลมาจากการปฏิบติังาน และส าเร็จจนเกิดความ พึงพอใจและไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบ

ต่างๆ ตามท่ีคาดหวงั 

 สมพงศ ์เกษมสิน (2518 อา้งถึงใน ชรียพ์ร ภูมา, 2543) บุคคลจะเกิด ความพึงพอใจไดน้ั้น 

จะตอ้งมีการจงใจ ไดก้ล่าวถึงการจูงใจวา่ “การจูงใจเป็นการชกัจูงให้ผูอ่ื้น ปฏิบติัตาม โดยมีมูลเหตุ

ความตอ้งการ 2 ประการ คือ ความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการ ทางจิตใจ” 

 จากการศึกษา สรุปไดว้า่ ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด หรือ ทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงสามารถเป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี หรือในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึง

จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้น 
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2.4  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการและความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

 คุณภาพการให้บริการ  เป็นแนวคิดหน่ึงไดรั้บการน ามาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการปฏิรูป

ระบบบริหารภาครัฐไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และไดรั้บความสนใจน ามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือวดัสมรรถนะในการใหบ้ริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมากข้ึนเป็นล าดบัในปัจจุบนั 

 แนวคิดการให้บริการ 

 ก ร อ น รู ส  (Gronroos, 1982) ส มิ ธ แ ล ะ ฮู ส ตั น  (Smith and Houston, 1982 cited in 

Khantanapha, 2000) พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) (อา้งถึงใน Hornby, A. F. 

2000) ไดอ้ธิบายและใหค้วามหมายเชิงปฏิบติัการไวไ้ม่แตกต่างกนั สรุปไดว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการ 

(service quality) เป็นความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงั (expectation-WHAT THEY WANT) กบั

การรับรู้ (perception-WHAT THEY GET)  

 ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000) ไดใ้หค้  านิยามของ

คุณภาพการให้บริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อลูกคา้

หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ 

(delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการ  

 กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000) ไดใ้ห้ความหมายของ

คุณภาพการให้บริการวา่จ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อนัเก่ียวกบั

ผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้น โดยสามารถท่ีจะวดัไดเ้หมือกบัการประเมินได้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality) เป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการประเมินนัน่เอง  

 ครอส บ้ี  (Crosby, 1988: 15 อ้างถึ งใน  Hornby, A. F. 2000) กล่าวไว้ว่า  คุณภาพการ

ให้บริการหรือ “service quality” นั้น เป็นแนวคิดท่ีถือหลกัการการด าเนินงานบริการท่ีปราศจาก

ขอ้บกพร่อง และตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการ และสามารถท่ีจะทราบของตอ้งการ

ของลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดด้ว้ย  
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 คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทศัน์และปฏิบติัการในการประเมินของผูรั้บบริการโดยท า

การเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั (expectation service) กับการบริการท่ีรับรู้จริง 

(perception service) จากผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหากผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคล้องตรงตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบัสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการได้คาดหวงั จะ

ส่งผลใหก้ารบริการดงักล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจาก

บริการท่ีไดรั้บเป็นอยา่งมาก  

 พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985 อ้างถึงใน 

Hornby, A. F. 2000) ไดช้ี้ใหเ้ห็นดว้ยวา่ คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นการให้บริการท่ีมากกวา่หรือตรง

กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจยัของ

นักวิชาการกลุ่มน้ี ช่วยให้เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภค

เป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อบริการท่ีคาดหวงัและการบริการตามท่ีรับรู้วา่

มีความสอดคล้องกนัเพียงไร ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจประการหน่ึงก็คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้น

หมายถึง การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 

ดังนั้ น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความ

คาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภคนัน่เอง  

 ตามแนวคิดของบซัเซลและเกลล์ (Buzzell and Gale, 1987 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000) 

คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจและมีการให้ความส าคญัอยา่งมากดงัท่ีไดก้ล่าว

ไปแลว้นั้น มีผลงานวิจยัท่ีคน้ควา้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและผลของความคาดหวงัของผูบ้ริโภคซ่ึง

พบวา่ คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นข้ึนอยูก่บัการมองหรือทศันะของผูบ้ริโภคท่ีเราเรียก

กนัทัว่ไปวา่ “ลูกคา้”  

 แนวคิดและค าอธิบายเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีน่าสนใจเห็นจะได้แก่ มุมมองจาก

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในสาขาความคาดหวงัของลูกคา้ คือ ซีแทมล ์พาราซุรามาน และเบอร์ร่ี (Ziethaml, 

Parasuraman, and Berry, 1990: 19 อ้างถึงใน Hornby, A. F. 2000) ความแนวคิดของนักวิชาการ

กลุ่มน้ี คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกับความเป็นเลิศหรือความ

เหนือกวา่ของบริการ นกัวิชาการทั้งสามท่านดงักล่าว นบัไดว้า่เป็นหน่ึงในคณะนกัวิชาการท่ีสนใจ
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ท าการศึกษา เร่ือง คุณภาพในการให้บริการ และการจดัการคุณภาพในการให้บริการขององค์การ

อย่างจริงจงัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 ส่ิงท่ี ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์ร่ี ให้ความสนใจในการ

ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพในการใหบ้ริการนั้น เป็นการมุ่งตอบค าถามส าคญั 3 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) 

คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?) (2) อะไรคือสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา

คุณภาพในการให้บริการ (What causes service-quality Problems?) และ (3) องค์การสามารถ

แก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการท่ีเกิดได้อย่างไร (What can organizations do to solve these 

problems?)  

 นกัวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มหน่ึงไดแ้ก่ 

บิทเนอร์และฮบัเบิร์ท (Bitner and Hubbert, 1994 cited in Lovelock, 1996 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 

2000)ซ่ึงเสนอความเห็นไวว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็นความประทบัใจในภาพรวมของลูกค้า

ผูรั้บบริการ อนัมีต่อความเป็นเลิศขององค์กรและบริการท่ีองค์การจดัให้มี ขณะท่ีไวท์ และเอเบล 

(White and Abel, 1995: 37 cited in Lovelock, 1996) ไดใ้ห้นิยามค าดงักล่าวว่าเป็นการวินิจฉัยของ

ผูรั้บบริการเก่ียวกับความสามารถในการเติมเต็มงานการให้บริการของหน่วยงานท่ีให้บริการ 

บริการเช่นว่าน้ี ไวท์และเอเบล เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินคา้ กล่าวคือ สินคา้เป็นส่ิงท่ีจบั

ต้องได้ มีความคงทนสูง และโดยทั่วไปผลิตข้ึนภายใต้และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

แน่นอนอันหน่ึง ในขณะท่ีบริการ เป็นเร่ืองท่ีมีความผนัแปรมากกว่าสินค้าแม้จะมีลักษณะท่ี

ตอบสนองผูบ้ริโภคเช่นเดียวกบัสินคา้ก็ตาม และโดยทัว่ไปแล้ว บริการมีคุณลกัษณะส าคญัท่ีจบั

ตอ้งไม่ได ้มีความหลากหลาย และไม่สามารถแบ่งแยกไดจ้ากการผลิตและการบริโภค   

 ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ คุณภาพการใหบ้ริการเป็นการพิจารณาจากเร่ืองใด  

 ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995 อ้างถึงใน Hornby, A. F. 2000)ได้กล่าวถึงคุณภาพการ

ใหบ้ริการไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการไดม้าจากการรับรู้ท่ีไดรั้บจริงลบดว้ยความคาดหวงัท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการท่ีไดรั้บมีนอ้ยกวา่ความคาดหวงั ก็จะท าให้ผูรั้บบริการ

มองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้วา่การบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ตรงกนัขา้ม 

หากผูรั้บบริการรับรู้วา่บริการท่ีไดรั้บจริงนั้นมากกว่าส่ิงท่ีเขาคาดหวงั คุณภาพการให้บริการ ก็จะ

เป็นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนัน่เอง ในประเด็นเดียวกนัน้ี เลิฟล็อค (Lovelock, 1996) มอง

คุณภาพการให้บริการว่ามีความหมายอย่างกวา้งๆ เป็นแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของสินคา้หรือ
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บริการท่ีลูกค้าท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือหา สามารถและอาจจะท าการประเมินก่อนท่ีเขาจะเลือก

บริโภคสินคา้หรือบริการนั้น  

 ซีเนลดีน (Zineldin, 1996 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000) เสนอความเห็นไวว้า่ คุณภาพการ

ให้บริการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการในดา้นของคุณภาพภายหลงัจากท่ี

เขาไดข้อ้มูลเก่ียวกบับริการนั้นๆ และมีความตอ้งการท่ีจะใช้บริการนั้น รวมทั้งการท่ีเขาไดท้  าการ

ประเมินและเลือกท่ีจะใชบ้ริการ  

 วิชเชอร์ และคอร์เนย ์(Wisher and Corney, 2000 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000) กล่าวว่า 

คุณภาพการให้บริการ มีแนวการศึกษาท่ีส าคัญคือการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า SERVQUAL ทั้ งน้ี 

นกัวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการตดัสินใจวินิจฉัยเก่ียวกบัความเลิศ

ของบริการ (superiority of the service)  

 ในทศันะของนกัวิชาการไทย เช่น วีรพงษ ์เฉลิมจิรรัตน์ (2543 อา้งถึงใน พรรณี วเิศษนิมิต

ชยั 2551) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

หรือระดบัของความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ

อนัท าให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ ส่วน สมวงศ์ พงศ์สถาพร 

(2550 อ้างถึงใน พรรณี วิ เศษนิมิตชัย 2551) เสนอความเห็นไวว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็น

ทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะได้รับจากบริการ ซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได ้ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่างกนัออกไปตาม

ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรั้บจาก

บริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง  

 กล่าวอยา่งสรุปไดว้า่ คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของ

ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกับความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือผูรั้บบริการมีความ

ตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 
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2.5  แนวคิดความเช่ือมั่น 

 ความเช่ือมัน่ไม่วา่จะเป็นของหน่วยงาน องคก์ร นั้นเป็นส่วนส าคญัต่อการปะสบผลส าเร็จ

ของธุรกิจไม่ว่าจะสมยัไหน ความเช่ือมัน่น้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมาจากความน่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือ

ท าใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปไดใ้นโลกธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์ใดๆ จะเล็กหรือใหญ่ หาก

ไม่มีความน่าเช่ือถือเกิดข้ึนแล้ว ความเช่ือมัน่ของลูกค้าย่อมจะไม่พึงบงัเกิด จะเห็นได้ว่า ความ

น่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่นั้นส าคญักบัธุรกิจทุกประเภท ความน่าเช่ือถือนั้นไม่ไดมี้ความส าคญั

เพียงแต่ช่ือเสียง หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดคุ้ณภาพเท่านั้น องคป์ระกอบในภาพรวม ไม่วา่จะรูปลกัษณ์ของ

องคก์ร สภาพแวดลอ้ม ตวัของผลิตภณัฑ์ แมก้ระทัง่พนกังานขององคก์ร ลว้นแลว้แต่ส าคญั ต่อการ

สร้างความเช่ือมัน่ของลูกคา้ ต่อองคก์ร  

 ลาเซลเลอร์ และฮสัตนั (Larzelere & Huston, 1980 อา้งถึงใน Vroom, V. H. 1990) กล่าววา่ 

ส่ิงส าคญั 2 ประการนั้นเป็นลกัษณะของความไวว้างใจของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ห้บริการ มีความส าคญั

อยา่งสูงต่อส่ิงท่ีเรียกวา่ ความสม ่าเสมอ ความรับผดิชอบ ความส่ือสัตย ์ความยติุธรรม ความสามารถ 

ความมีนา้ใจและความเมตตากรุณา 

 พาราสุรามาน เบอร์ร่ี และเซียแทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985 อ้างถึงใน 

Vroom, V. H. 1990) ให้ความหมายของความเช่ือมัน่วา่ ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความสามารถใหเ้กิด

ความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีศกัยภาพท่ีบ่งบอกว่ามีความสามารถในการ

บริการท่ีดี ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผูรั้บบริการบรรลุวตัถุประสงค์ด้วยความสุภาพ 

นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวส่ือสารอยา่งชดัเจน และตอกย  ้าใหผู้รั้บบริการมัน่ใจวา่จะไดรั้บ

บริการท่ีดีท่ีสุด 

 มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1990 อา้งถึงใน 

Vroom, V. H. 1990) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของความเช่ือมัน่ว่า ความเช่ือมัน่ คือ ความเต็มใจท่ีจะ

วางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ยความเช่ือมัน่ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือการรับรู้วา่

ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจดว้ยความสนใจอย่างท่ีสุดในระหวา่งการใช้บริการอยู่

นั้น ความเช่ือมัน่จะปรากฏเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความ

น่าเช่ือถือและมีความซ่ือสัตย ์และยงักล่าวไวว้า่ พนัธะสัญญา (Commitment) ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อ

ใชใ้นการรักษาคุณค่าของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
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 มอร์แกน และฮนัท์ (Morgan & Hunt,1994 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000)กล่าวว่า ความ

เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสามารถประเมินได้จากความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการแต่ละ

องค์การมีโอกาสได้รับความเช่ือมัน่จากผูรั้บบริการแตกต่างกัน และจะเกิดการประเมินได้เม่ือ

ผูรั้บบริการ รับบริการเสร็จเรียบร้อย การบริการนั้นจะถูกเปรียบกบัขอ้ตกลงก่อนการใชบ้ริการท่ีผู ้

ให้บริการก าหนดไว ้หากผูรั้บบริการบรรลุวตัถุประสงค์ ความเช่ือมัน่จะเกิดข้ึน ความเช่ือมัน่มี

ความส าคญัอย่างยิ่งในการระบุขอ้ตกลง เพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกคา้และองค์กร ความ

เช่ือมัน่คือสภาพความเป็นจริงเม่ือคนจ านวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่ ในขณะท่ีผูรั้บบริการมีส่วนร่วม

ในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย์ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์

ใกลชิ้ด และขนานกบักรอบแนวคิดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

 มอร์แกน และฮนั (Morgan & Hunt, 1994 อา้งถึงใน Hornby, A. F. 2000)ไดก้ล่าววา่ ความ

เช่ือถือจะมีอยู ่ถา้ฝ่ายหน่ึงมีความมัน่ใจในความน่าเช่ือถือและความซ่ือสัตยข์องอีกฝ่าย เป็นความ

ไวว้างใจท่ีแต่ละฝ่ายมีให้กนัแสดงออกให้รู้สึกเช่ือมัน่ ความคาดหวงัท่ีถูกสร้างข้ึนต่ออีกฝ่ายว่า

สามารถวางใจหรือเช่ือถือได ้ซ่ึงนิยามขา้งตน้มีจุดมุ่นเน้นท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การสร้างความมัน่ใจ 

นอกจากน้ีในงานวิจยัอ่ืนๆ น าเสนอเก่ียวกบัความเช่ือถือวา่ ความเช่ือมัน่คือองคป์ระกอบของความ

เช่ือถือซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือท่ีมีต่อองคก์ารวา่องคก์ารนั้นเป็นองคก์ารท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ือสัตยห์รือ

มีจริยธรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ย การมีสินคา้และการบริการท่ีดี มีความจริงใจ ความรับผดิชอบ ความ

ยติุธรรม มีนา้ใจ จิตอาสาและช่วยเหลือการกุศล มุ่งเนน้ถึงผลลพัธ์ของความเช่ือถือ ท่ีส่งผลลพัธ์เชิง

บวกให้กับองค์การและไม่กระท าการส่ิงใดท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อองค์การ 

ยิง่กวา่นั้นความคาดหวงัต่อหุน้ส่วนจะเกิดข้ึนเม่ือองคก์ารมีความมัน่ใจวา่ หุ้นส่วนนั้นมีความจริงใจ 

กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ ได้แก่ ความเช่ือถือและพนัธะสัญญา ซ่ึง

ความเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึง

ส่ิงท่ีจะได้รับตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการส่ิงท่ีจะได้รับตอบแทนระยะสั้ น ถึงกระนั้ น

ความสัมพนัธ์ท่ีผกูมดัทั้งสองฝ่ายจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรความรู้ และประเด็นต่างๆ จะ

ปรากฏจากความสัมพนัธ์นั้ นๆ คือ การกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะให้ผลลัพธ์ต่ออีกฝ่าย ซ่ึง

ผลลพัธ์น้ีส่งผลให้เกิดความกงัวลใจและความไม่แน่นอนแก่องค์กรความเช่ือถือนั้นเป็นพลงัหรือ

อ านาจอยา่งหน่ึงท่ีสามารถเอาชนะความกงัวลใจ ความไม่แน่นอนและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึง

ได ้การรับรู้ความเช่ือถือของคนนั้น เกิดจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และยงักล่าววา่ ความเช่ือมัน่จะ
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ปรากฏเม่ือเกิดความมัน่ใจและเช่ือมัน่ระหวา่งกนัและกนั โดยท่ีความเช่ือมัน่น้ีไดเ้ป็นศูนยก์ลางของ

การแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ทั้งหลายภายใตรู้ปแบบของความสัมพนัธ์ของพนัธะสัญญาและความ

เช่ือมัน่ ซ่ึงไดก้ าหนดวธีิในการวดัความเช่ือมัน่ไว ้4 เร่ืองดงัน้ี 

 1. ความน่าเช่ือถือของบริษทั 

 2. สินคา้และบริการมีคุณภาพดี 

 3. การท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจก่อนเป็นเจา้ของ 

 4. การรักษาสัญญาหรือค าพดู 

 สเติ ร์น  (Stern, 1997 อ้างถึ งใน  Hornby, A. F. 2000) ความ เช่ือมั่น  คือ  พื้ นฐานของ

ความสัมพนัธ์คือการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกค้า องค์การจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ด เอาใจใส่เพื่อครองใจลูกคา้มีทฤษฏีทั้งส้ิน 5 C ไดแ้ก่ การส่ือสาร ความดูแลและการให้ การ

ใหข้อ้ผกูมดั การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคลอ้ง การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ และ

การใหค้วามไวว้างใจ 

2.6  สินเช่ือ 

 ประเภทของสินเช่ือ 

 สินเช่ือมีหลายประเภทซ่ึงการศึกษาการแบ่งประเภทของสินเช่ือแบบต่างๆ ท าให้เราทราบ

วา่รูปแบบของการให้สินเช่ือนั้นสามารถกระท าไดใ้นรูปแบบใดไดบ้า้ง ประเภทของสินเช่ือ มีดงัน้ี 

(ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2548) 

              1. การแบ่งประเภทสินเช่ือตามระยะเวลา 

  1.1 สินเช่ือระยะสั้น คือ สินเช่ือท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น สินเช่ือบตัรเครดิต สินเช่ือ

การค้า เค ร่ืองมือสิน เช่ือประเภท น้ี  เช่น  ตั๋ว เงินคลัง(Treasury Bills) และตราสารพาณิชย ์

(Commercial Papers) เป็นตน้ 

  1.2 สินเช่ือระยะกลาง คือ สินเช่ือท่ีมีอายุระหว่าง 1-5 ปี เช่น การผ่อนส่งการซ้ือ

สินคา้คงทน เป็นตน้ 
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  1.3 สินเช่ือระยะยาว คือ สินเช่ือท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป โดยทัว่ไปเป็นการลงทุน

ในโครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินจ านวนมาก หรือเป็นการบริโภคสินคา้คงทนท่ีมีมูลค่าสูงมากเช่น 

บา้นและท่ีดิน เป็นตน้ 

2. การแบ่งประเภทของสินเช่ือตามวตัถุประสงค ์

  2.1 สินเช่ือเพื่อการบริโภค หมายถึง สินเช่ือท่ีให้กบับุคคล เพื่อประโยชน์ในการ

น ามาบริโภค สินเช่ือประเภทน้ีอาจเกิดข้ึนในหลายรูปแบบเช่น การเปิดบญัชีไวก้บัร้านอาหาร เม่ือ

ถึงส้ินเดือนจึงช าระคร้ังเดียว การผ่อนส่งจากการซ้ือสินค้าโดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น ตู้เย็น 

โทรทศัน์ รถยนต ์เป็นตน้ นอกจากน้ีสินเช่ือจากบตัรเครดิตก็เป็นสินเช่ือเพื่อการบริโภคเช่นกนั 

  2.2 สินเช่ือเพื่อการลงทุน อาจเป็นสินเช่ือเพื่อการจัดหาปัจจัยการผลิตหรือ

สินทรัพยถ์าวรต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินการผลิตไม่ว่าจะเป็นในดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และการบริการ สินเช่ือประเภทน้ีมักเป็นสินเช่ือระยะยาวอาจอยู่ในรูปของการออกหุ้นกู้ หรือ

สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

  2.3 สินเช่ือเพื่อการพาณิชยห์รือสินเช่ือการคา้ โดยทัว่ไปเป็นสินเช่ือเพื่อการซ้ือขาย

สินคา้ประเภทวตัถุดิบ หรือการซ้ือสินคา้มาจ าหน่ายต่อ เป็นการรับสินคา้มาก่อน แลว้ค่อยช าระค่า

สินคา้ภายหลงัโดยทัว่ไปจะเป็นสินเช่ือระยะสั้น เช่น 30-60 วนั เป็นสินเช่ือท่ีช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ให้แก่การท าธุรกิจ ทั้งน้ีรวมไปถึงการออก Letter of Credit เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองป้องกนัความเส่ียงใน

การช าระค่าสินคา้จากการซ้ือขายระหวา่งประเทศดว้ย 

 3. การแบ่งประเภทสินเช่ือตามผูข้อรับสินเช่ือ 

  3.1 สินเช่ือส าหรับบุคคล มกัเป็นสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น สินเช่ือบตัร

เครดิต เป็นตน้ 

  3.2 สินเช่ือส าหรับธุรกิจ เป็นสินเช่ือส าหรับกิจการห้างร้านไม่ว่าจะน าไปใช้เพื่อ

ลงทุนเพื่อการผลิตหรือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 

  3.3 สินเช่ือส าหรับรัฐบาล ในยามท่ีรัฐบาลมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่รายจ่ายหน่วยงาน

ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นต้องกู้เงินซ่ึงอาจอยู่ในรูปของตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และ
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พนัธบตัรรัฐบาลรูปแบบต่างๆ เช่น พนัธบตัรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และพนัธบตัรออม

ทรัพย ์เป็นตน้ 

 4. การแบ่งประเภทสินเช่ือตามผูใ้หสิ้นเช่ือ 

  4.1 บุคคลเป็นผูใ้ห ้เช่น การใหกู้ย้ืมในหมู่คนรู้จกั ญาติพี่นอ้ง หรือการปล่อยกูน้อก

ระบบ เป็นตน้ 

     4.2 สถาบนัการเงินเป็นผูใ้ห ้ซ่ึงสถาบนัการเงินก็มีหลายประเภทและอาจตั้งข้ึนเพื่อ

วตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น เง่ือนไขและประเภทของวตัถุประสงค์ของการให้สินเช่ือก็อาจ

แตกต่างกนัไป สถาบนัการเงินเหล่าน้ียกตวัอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารเพื่อการน าเขา้และ

ส่งออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารอิสลามและสหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

  4.3 หน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผูใ้ห้ เช่น มูลนิธิ องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานการ

กุศล และกองทุนต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 

 5. การแบ่งประเภทสินเช่ือตามหลกัประกนั 

  5.1 สินเช่ือท่ีไม่มีหลักประกนั สินเช่ือประเภทน้ีอาศยัความน่าเช่ือถือ เท่ียงตรง 

และความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้เ้ป็นเคร่ืองพิจารณาการให้สินเช่ือ สินเช่ือประเภทน้ีจึงมี

ความเส่ียงสูงเพราะไม่มีหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นกรณีท่ีเกิดการผดิสัญญาข้ึน 

  5.2 สินเช่ือท่ีมีหลักประกัน สินเช่ือประเภทน้ีมีความเสียงต ่ากว่าเน่ืองจากผูกู้ ้มี

หลกัประกนัแก่ผูใ้ห้กูเ้พื่อชดใชค้วามเสียหายหากเกิดการผดิสัญญาข้ึน โดยหลกัประกนัดงักล่าวอาจ

อยูใ่นรูปของอสังหาริมทรัพย ์เช่น การจ านองท่ีดิน สังหาริมทรัพย ์เช่น พนัธบตัร ทองค า หรืออยูใ่น

รูปของการค ้าประกนัจากบุคคลหรือสถาบนัการเงิน (อาวลั) ก็ได ้
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สาระส าคัญของสินเช่ือ 

 สินเช่ือ เป็นความเช่ือถือและไวว้างใจระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย ในการท่ีจะใหสิ้นคา้หรือบริการ

ไปใช้ก่อนโดยมีสัญญาก าหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาการช าระคืนในอนาคต (ส านกังานเศรษฐกิจ

การคลงั, 2548) สินเช่ือประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ีคือ 

 1. ความเช่ือ Trust 

 2. การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ Economic Exchange 

 3. ความเส่ียง Risk 

 4. เวลาในอนาคต Futurity 

 เราอาจกล่าวถึงสินเช่ือในประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ีคือ 

 ทางดา้นการคา้ : สินเช่ือ หมายถึง ความเช่ือถือท่ีผูข้ายมีต่อผูซ้ื้อ และยอมมอบสินคา้หรือ

บริการให้แก่ผูซ้ื้อไปก่อนโดยยงัไม่ต้องช าระเป็นเงินสด แต่มีสัญญาการช าระเงินค่าสินคา้หรือ

บริการนั้นในวนัข้างหน้าตามการตกลงกันระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงก่อให้เกิดภาวะความเป็น

เจา้หน้ีและลูกหน้ีตามมา 

 ทางดา้นผูบ้ริโภค : สินเช่ือ หมายถึง ความสามารถท่ีจะไดสิ้นคา้หรือบริการไปใชก่้อน โดย

ตกลงวา่จะน าเงินมาช าระค่าสินคา้หรือบริการในภายหนา้ 

 ทางดา้นสถาบนัการเงิน : สินเช่ือ หมายถึง บริการชนิดหน่ึงของสถาบนัการเงินท่ีก่อให้เกิด

รายไดห้ลกัแก่สถาบนัการเงิน คือดอกเบ้ียรับจากการใหสิ้นเช่ือและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 กระบวนการทางด้านสินเช่ือ  

 กระบวนการทางดา้นสินเช่ือ มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ (NovaBizz, 2561) 

 1. Credit Transaction การเกิดรายการสินเช่ือ 

 2. Credit Standing สถานะทางสินเช่ือ 

 3. Credit Instruments การใชเ้คร่ืองมือประกอบการดา้นสินเช่ือ 
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 กระบวนการเกดิสินเช่ือ (Credit Transaction) 

 กระบวนการเกิดสินเช่ือเร่ิมตน้เม่ือผูข้าย (ผูใ้หสิ้นเช่ือ) จดัหาสินคา้, บริการ, เงินทุนให้กบัผู ้

ซ้ือ (ผูข้อสินเช่ือ) และผูซ้ื้อ (ผูข้อสินเช่ือ) จะต้องจดัหาส่ือกลางในการแลกเปล่ียน (Medium of 

exchange) เพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้ หรือบริการท่ีไดรั้บมาจากผูข้าย (ผูใ้ห้สินเช่ือ) ซ่ึงอาจเสนอเงิน

สด (Money) หรือสินเช่ือ  (Credit) ก็ได้  ซ่ึ งถ้าหาก ส่ือกลางในการแลกเป ล่ียนเป็น เงินสด 

กระบวนการซ้ือขายสินคา้หรือบริการก็จะเกิดข้ึนไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ถ้าใช้ สินเช่ือในการ

ช าระค่าสินคา้หรือบริการ ผูซ้ื้อ (ผูข้อสินเช่ือ) ก็ตอ้งสัญญาวา่จะช าระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว

ในอนาคตข้างหน้าตามแต่จะตกลงกนั ซ่ึงการเกิดสินเช่ือข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูข้าย (ผูใ้ห้

สินเช่ือ) ว่าข้อตกลงตามสัญญาของผูซ้ื้อ (ผูข้อสินเช่ือ) มีมูลค่าเป็นตัวเงินและยอมรับให้เป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนได ้

 เม่ือเกิดสินเช่ือข้ึนแลว้ จะมีผูเ้ก่ียวขอ้งอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผูข้ายท่ีอาจจะเรียกไดว้่า ผูใ้ห้สินเช่ือ 

(Creditor) และผูซ้ื้อ ท่ีอาจเรียกไดว้า่ ผูข้อสินเช่ือ (Debtor) เม่ือผูข้อสินเช่ือ ไดรั้บสินเช่ือท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากผูใ้ห้สินเช่ือเรียบร้อยแลว้ ผูข้อสินเช่ือก็ตอ้งแสดงความสามารถในการจ่ายช าระเงิน

คืนให้กบัผูใ้ห้สินเช่ือในอนาคตตามระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้ซ่ึงความสามารถในการช าระหน้ีจะ

ข้ึนอยูก่บัรายไดข้องผูข้อสินเช่ือ และความตั้งใจท่ีจะช าระหน้ีใหก้บัผูใ้หสิ้นเช่ือ (NovaBizz, 2561) 

 

ภาพที ่2.1 กระบวนการเกดิสินเช่ือ (Credit Transaction) 
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 ปัจจัยทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกบัสินเช่ือ  

 ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือ  มีดงัน้ี (NovaBizz, 2561) 

 1. ความเส่ียง (Risk) จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีผูข้อสินเช่ือไม่สามารถช าระเงินคืนให้กับผูใ้ห้

สินเช่ือ 

 2. เวลา (Time) ผูใ้หสิ้นเช่ือตอ้งรอคอยเวลาในการไดรั้บช าระเงินสดจากผูข้อสินเช่ือ 

 3. หลกัประกนั (Security or Collateral) ผูใ้ห้สินเช่ืออาจจะตอ้งการหลกัประกนัในการให้

สินเช่ือเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการท่ีอาจจะไม่ไดรั้บเงินคืนจากผูข้อสินเช่ือ 

 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Extra Expense) ผูใ้ห้สินเช่ืออาจจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มเติมหลงัจากท่ีให้

สินเช่ือกบัผูข้อสินเช่ือไปแลว้ เช่น ค่าจา้งพนกังานสินเช่ือ หรือค่าเอกสาร ลว้นแลว้แต่เป็นตน้ทุนใน

การใหสิ้นเช่ือทั้งส้ิน 

 5. กฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย กระบวนการเกิดสินเช่ือจะมีผลผกูพนัทางกฎหมายทั้งในดา้น

เจา้หน้ีและลูกหน้ี 

 6. เงินเฟ้อ จะมีผลเกิดข้ึนในกรณีท่ีระยะเวลาในการช าระคืนยาวนานและมีภาวะเงินเฟ้อ

เกิดข้ึน ผูใ้ห้สินเช่ือจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเม่ือค่าของเงินลดลงต ่ากวา่ตอนท่ีผูข้อสินเช่ือสินคา้หรือ

บริการไปใช ้

 7. ค่าธรรมเนียมทางการเงิน ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัผูใ้หสิ้นเช่ือเป็นผู ้

ก  าหนด หรือเป็นการตกลงร่วมกนั 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1  ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ  :  ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

    : Government Savings Bank (PhraSamut Chedi Branch) 

       ท่ีอยูส่ถานประกอบการ  :  9/7 หมู่ 3 ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ 

       จงัหวดั สมุทรปราการ 10290  

       โทรศพัท ์  :  0-2425-1092-4   

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 สัญลกัษณ์ของธนาคารออมสิน 

3.2  ลกัษณะการประกอบการ 

 เพราะเราเป็นธนาคารของคนไทย 105 ปี ธนาคารออมสินยงัคงมุ่งมัน่พฒันาการให้บริการ
ดา้นการเงินท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้กบัพี่น้องคนไทยในทุกดา้น และพร้อมเดินหน้า
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูล เพื่อน ามาซ่ึงอนาคตท่ี
มัน่คง มัง่คัง่ และความสุขท่ีย ัง่ยนืของประเทศและประชาชน นบัจากน้ีธนาคารออมสินจะเดินหนา้
สร้างสรรคน์วตักรรมบริการทางการเงินท่ีมีคุณค่า ตอบโจทยด์า้นการเงินของทุกกลุ่มลูกคา้ น ามาซ่ึง
ความพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ และพร้อมท่ีจะร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในการขบัเคล่ือนประเทศไทยเขา้สู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื่อกา้วสู่ศตวรรษท่ี 2 
ของธนาคารออมสินอย่างสง่างาม เป็นธนาคารของคนไทย....มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อ
สังคม 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผูน้ า ในการส่งเสริมการออม เพื่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน 

เสริมสร้างความสุขและอนาคตท่ีมัน่คงของประชาชน 

 พนัธกจิ (Mission) 

 1.  ส่งเสริมการออมและสร้างวนิยั ทางการเงิน 

 2.  สนบัสนุนการลงทุนและ การพฒันาประเทศ 

 3.  ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมให้มี

ศกัยภาพอยา่ง ย ัง่ยนื 

 4.  ให้บริการทางการเงินครบวงจร ท่ีล ้ า สมยัและเหนือความคาดหวงั ภายใตค้วามเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้

 5.  เป็นธนาคารเพื่อสังคม ท่ีมีธรรมาภิบาล 

  ค่านิยมองค์กร (Core Value) เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ไปสู่การน า ไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 -  SOCIAL RESPONSIBILITY รับผดิชอบต่อสังคม 

 -  ACCOUNTABILITY อุทิศตนต่อหนา้ท่ี เพื่อองคก์ร 

 -  VIRTUE ยนืหยดัในความถูกตอ้ง 

 -  EXCELLENCE สู่ความเป็นเลิศในทุกดา้น 

 ปี 2561-2565 ธนาคารเน้นขบัเคล่ือนภารกิจเขา้สู่ศตวรรษท่ี 2 อย่างมัน่คงและย ัง่ยืน มุ่งสู่

การเป็น GSB New Century: Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” โดยน า เทคโนโลยีและ

นวตักรรมมาพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้ บริการ เพื่อส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานรากได้ใช้อย่าง

สะดวกสบาย เขา้ถึง ง่ายและปลอดภยั พร้อมสร้างความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
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3.2.1 ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัของธนาคารออมสิน 

 ประเภทเงินฝาก 

               1. เงินฝากเผือ่เรียก 

               2. เงินฝากเผือ่เรียกพิเศษ 

               3. เงินฝากประจ ารายเดือนยกเวน้ภาษี 

 ประเภทบัตร 

  1. สินเช่ือบตัรเงินสด: บตัร Prima Card , บตัร People Card 

  2. บตัรเครดิต: บตัรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเม่ียม , พรีเชียส , เพรสทีจ 

 3. บตัรเดบิต / บตัรเอทีเอ็ม: บตัรออมสิน  เดบิต สมาร์ท แคร์ , วีซ่า เดบิต สมาร์ท 

ไลฟ์  , วซ่ีา เดบิต  

  ประเภทสลาก 

1. สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดท่ี 110 หน่วยละ 50 

บาท มีสิทธิถูกรางวลัทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวลัท่ี 1 มูลค่ารางวลัละ 10 ลา้น

บาท 3รางวลัและรางวลัอ่ืนๆ อีกมากมายฝากครบอายุรับเงินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ีย หน่วยละ 

50.60 บาทเงินรางวลัและดอกเบ้ียของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี 

2. สลากออมสินพิเศษ 5 ปี สลากออมสินพิเศษ อายุ 5 ปี งวดท่ี 509 หน่วยละ 100 

บาท มีสิทธิถูกรางวลัทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 60 เดือน รางวลัท่ี 1 มูลค่ารางวลัละ 5 ลา้น

บาท 2รางวลัและรางวลัอ่ืนๆ อีกมากมายฝากครบอายุรับเงินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ีย หน่วยละ 

104 บาทเงินรางวลัและดอกเบ้ียของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี 
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 ประเภทสินเช่ือ 

1. สินเช่ือบุคคล: สินเช่ือเคหะ , สินเช่ือไทรทองอเนกประสงค ์, สินเช่ือสวสัดิการ 

, สินเช่ือสุขสันต์, สินเช่ือ OD Happy life , สินเช่ือเคหะส าหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ , สินเช่ือ

และผลิตภณัฑผ์ูสู้งอายุ 

2. สินเช่ือตามนโยบายรัฐ: สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน , สินเช่ือประชารัฐ

เพื่อผูสู้งวยั 

3. สินเช่ือองค์กรชุมชน: สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ส าหรับกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 

3.3  รูปแบบผังโครงสร้างองค์กร 

 

ภาพที ่3.2 ผงัโครงสร้างของธนาคารออมสิน 
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ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

 

ภาพที ่3.3 นายชาติชาย พนุหนาวชัีย 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับหมอบหมาย 

 3.4.1  ต าแหน่งงาน 

  นางสาว กรรณิการ์ โภคา ต าแหน่งงาน : พนกังานฝึกงาน 

 3.4.2  ลกัษณะการท างาน  

  1.  จดัเตรียมเอกสารในการเปิด-ปิดบญัชี เอกสารในการท าบตัร เครดิต/เดบิต 

  2. การถ่ายเอกสาร พิมพเ์อกสารท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  3.  ตรวจสอบประวติัของลูกคา้โดยใชร้ะบบตรวจสอบขอ้มูลทะเบียนราษฏร์ 

  4.  จดัท าเอกสารทัว่ไป 

  5. ออกบูธเปิดบญัชี นอกสถานท่ี 

  6. จ่าย-รับประกนัสงเคราะห์ในระบบ 

  7.  ลงทะเบียนคลุมเอกสารต่างๆ 

 8. ประชาสัมพนัธ์การใหข้อ้มูลการเปิดบญัชีแต่ละประเภทของธนาคารออมสิน 
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3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณคุณณสันนัทน์  จงรีรังทรัพย ์

 ต าแหน่งงาน : ผูจ้ดัการสาขา 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลา 15 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 การน าเสนอหัวข้อโครงงาน การน าเสนอหวัขอ้ให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงเพื่อ

ไดท้ราบขอ้เสนอวา่หวัขอ้น้ีเหมาะสมในการท ารายงานหรือไม่ 

 3.7.2 การรวบรวมข้อมูล การคน้ควา้ขอ้มูลจากทางเวบ็ไซต ์

 3.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การน าข้อมูลต่างๆ มารวมกัน  และหาเน้ือหาส่วนท่ีตอ้งการเพื่อ

มาน าท าเป็นเน้ือหาของรูปเล่มของรายงาน 

 3.7.4 การจัดท ารูปเล่มโครงการ การน าเน้ือหาจากการคน้ควา้ท่ีไดห้ามาประกอบกบัการท่ี

ไดไ้ปสถานท่ีฝึกงาน น าเอาเน้ือหามารวมกนัเพื่อจดัท ารูปเล่มให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์

ท่ีปรึกษาและพี่เล้ียง และไดน้ าเล่มรายงานใหม้หาลยัและสถานประกอบการไดใ้ชศึ้กษาต่อไป 

 3.7.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการท างาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 
1.การน าเสนอหวัขอ้     
2.การรวบรวมขอ้มูล     
3.การวเิคราะห์ขอ้มูล     
4.เร่ิมปฏิบติังาน      
5.จดัท ารูปเล่ม     
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3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

 3.8.1  ฮาร์ดแวร์ 

  3.8.1.1  Computer 

  3.8.1.2  Printer 

  3.8.1.3  โทรศพัทมื์อถือ 

 3.8.2  ซอฟต์แวร์ 

  3.8.2.1  โปรแกรม Microsoft word 2010 

  3.8.2.2  โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

4.1  การให้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์   

4.1.1 สินเช่ือธุรกจิห้องแถว 

  เพิ่มความมัน่ใจการประกอบกิจการได้ง่ายๆ ด้วยเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน 

อ านวยความสะดวกสบายให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจห้องแถว ดว้ยสินเช่ือธุรกิจห้องแถว ช่วยเพิ่มความ

มัน่ใจในการประกอบธุรกิจของคุณให้ง่ายมากข้ึน ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบกิจการ 

4.1.1.1 เอกสารทีใ่ช้ประกอบการพจิารณา การขอกู้เงิน บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้นของผูกู้แ้ละคู่สมรส 

 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย/์ทะเบียนการคา้ หรือเอกสารอ่ืนท่ี แสดงวา่ประกอบ

ธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการบิลใบสั่งซ้ือสินคา้ แบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได ้ฯลฯ 

 ส าเนาใบเสร็จเงินกู ้หรือ statement จากธนาคารท่ีติดต่อ อยูย่อ้นหลงั 6 เดือน 

พร้อมสัญญากูแ้ละสัญญาจ านอง (ถา้มี) 

 เอกสารหรือขอ้มูลแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ 

4.1.1.2 คุณสมบัติผู้กู้ 

 เป็นบุคคลธรรมดา อายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ หรือนิติบุคคล 

 สัญชาติไทย หรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

 ประกอบธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พอ่แสวงหาก าไร 

4.1.1.3 จุดเด่นของบริการ 

 วงเงินกูต่้อรายไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 ระยะเวลาการกูไ้ม่เกิน 10 ปี 

4.1.1.4 ระยะเวลาช าระเงินกู้ 
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 เงินกูร้ะยะสั้น ระยะเวลาช าระเงินกูไ้ม่เกิน 1 ปี ทั้งน้ี ให้มีการทบทวนวงเงิน

ทุกปี 

 เงินกูร้ะยะยาว ระยะเวลาช าระเงินกูไ้ม่เกิน 10 ปี 

4.1.1.5 หลกัประกนั 

ใชป้ระเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ดงัน้ี 

 สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผูกู้ห้รือบุคคล

อ่ืนตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

 อสังหาริมทรัพย ์ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

 พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

 บุคคลค ้าประกนั ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

 หลกัประกนัอ่ืนตามเกณฑข์องธนาคาร 

4.1.1.6 ค่าธรรมเนียมบริการ 

 ส าเนาโฉนดท่ีดิน รูปถ่ายอาคาร/กิจการ พร้อมแผนท่ีสังเขป 

 เอกสารหลกัประกนัอ่ืนตามเกณฑข์องธนาคาร 

4.1.1.7 จ านวนเงินให้กู้ 

 ตามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระคืนเกินกว่ารายละ 200,000 

บาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน  

 1,000,000 บาท 

4.1.1.8 นิติบุคคล 

 หนงัสือรายงานการประชุมท่ีมีมติใหกู้เ้งิน 

 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

 ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนของผูมี้อ านาจ 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
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 เอกสารการคา้,ใบสั่งซ้ือ, ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารแสดงรายรับ – รายจ่ายของ

กิจการ 

 ส าเนาใบเสร็จเงิินกู ้หรือ statement จากธนาคารท่ีติดต่ออยู่ยอ้นหลงั 6 เดือน 

พร้อมสัญญากูแ้ละจ านอง (ถา้มี) 

 ส าเนางบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี 

4.1.1.9 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจ-พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

และเกษตรกรรม 

4.1.1.10 สถานทีต่ิดต่อของกู้  

 ใหย้ืน่กูไ้ดท่ี้ ส านกัพหลโยธิน ส านกัราชด าเนิน และธนาคารออมสินทุกสาขา 

   4.1.1.11 อตัราดอกเบีย้ 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ียกรณีผดินดั ไม่ช าระหน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ี

ธนาคารประกาศก าหนด 

4.1.2 สินเช่ือ GSB SMEs StartUP 

4.1.2.1 วตัถุประสงค์การกู้ 

 เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ 

 ลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

 ยกเวน้ การซ้ือขายท่ีดินท่ีมีลกัษณะเก็งก าไร 
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4.1.2.2 คุณสมบัติผู้กู้ 

 เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ 

 เป็นผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี 

 เป็นผู ้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ท่ี มีนว ัตกรรมใหม่ /มีผลิตภัณฑ์ ใหม่ /มี

สายการผลิตใหม่ 

4.1.2.3 จ านวนเงินให้กู้ 

 สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท 

4.1.2.4 ประเภทสินเช่ือ 

 วงเงินกูร้ะยะสั้น (O/D และ P/N) 

 วงเงินกูร้ะยะยาว (L/T)   

4.1.2.5 ระยะเวลาช าระเงิน 

 วงเงินกูร้ะยะสั้น ช าระเงินกูไ้ม่เกิน 1 ปี 

 วงเงินกูร้ะยะยาว ช าระเงินกูไ้ม่เกิน 10 ปี 

4.1.2.6 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 

 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี 

 ปีท่ี 3-10 ใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.1.2.7 เอกสารเกีย่วกบักจิการ 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ส าเนาใบอนุญาตจดัตั้งโรงงาน 

 ขอ้มูลกิจการ 

 ขอ้มูลโครงการและแผนธุรกิจ 
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4.1.2.8 เอกสารเกีย่วกบัหลกัประกนั 

 ส าเนาหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมอาคาร 

 แผนผงับริเวณท่ีตั้งหลกัประกนั 

 แบบแปลนอาคาร และรายงานผูป้ระกอบการ 

 ส าเนาใบอนุญาตใหก่้อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม 

 ส าเนาสัญญาวา่จา้งก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม 

 ธนาคารอาจขอเอกสารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4.1.2.9 เอกสารด้านการเงิน 

 งบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี (ถา้มี) 

 ส าเนาบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสินและสถาบนัการเงินอ่ืน 

4.1.2.10 หลกัประกนัการกู้เงิน 

 สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน 

 ท่ีดินและอาคาร 

 โฉนดท่ีดิน นส.3ก. หรือหอ้งชุด 

 หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.1.2.11 หลกัฐานในการขอกู้ 

 แบบค าขอแจง้ความประสงคข์อสินเช่ือ 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 ส าเนาส าคญัการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริคณห์สนธิ 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ส าเนาทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ 
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4.1.3 สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกจิ 

4.1.3.1 จุดเด่นของบริการ 

 สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ สามารถด าเนินธุรกิจ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

4.1.3.2 ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ 

 เงินกูร้ะยะสั้น ระยะเวลาช าระเงินกูไ้ม่เกิน 1 ปี 

 ระยะยาว ระยะเวลาช าระเงินกูไ้ม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดช าระหน้ีเงินตน้

ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีท่ีมีระยะเวลากูต้ ั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ และอตัราดอกเบ้ียในกรณีผิดนัดไม่ช าระหน้ี ให้เป็นไป

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

4.1.3.3 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินการ 

 เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร 

 เพื่อไถ่ถอน จ านองจากสถาบนัการเงินอ่ืน 

 ยกเวน้ การซ้ือขายท่ีดินท่ีมีลกัษณะเก็งก าไร 

4.1.3.4 หลกัประกนัการกู้ยมื 

เป็นของผูกู้ห้รือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสามารถในการท านิติกรรม ดงัน้ี 

 สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

 สลากออมสินพิเศษ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด ยกเวน้สลากออมสิน

พิเศษชนิดระบุให้ใชเ้งินแก่ผูถื้อสลากออมสินพิเศษ หรือสลากออมสินพิเศษ

ของผูเ้ยาว ์ไม่สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได ้

 พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 
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 ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หรือหอ้งชุด และมีหลกัเกณฑอ่ื์นตามท่ีธนาคาร

ก าหนด 

 หลกัทรัพยอ่ื์นๆ โดยให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการสินเช่ือ

ตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.2  สินเช่ือบุคคล  

4.2.1 สินเช่ือบุคคลทัว่ไป  

4.2.1.1 คุณสมบัติผู้กู้ 

 เป็นผูฝ้ากเงินประเภทเผือ่เรียกของธนาคาร 

 มีอายุครบ 20 ปีข้ึนไป และเม่ือรวมอายุผูกู้ก้บัระยะเวลาท่ีช าระเงินกู้ตอ้งไม่

เกิน 65 ปี 

 มีอาชีพและรายไดแ้น่นอน 

   การกูร่้วมกบับุคคลอ่ืน มีเง่ือนไขดงัน้ี 

 กูร่้วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่

น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  ไม่จ  าเป็นต้องถือกรรมสิท ธ์ิ ร่วมใน

หลกัประกนัทุกคนก็ได ้

 กู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก (1) ต้องถือกรรมสิท ธ์ิ ร่วมใน

หลกัประกนัทุกคน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกูร่้วมกบับุคคลอ่ืนให้นบัระยะเวลาช าระเงินกูต้ามอายุของ

ผูกู้ท่ี้มีอายนุอ้ยท่ีสุดเพียงคนเดียว 

4.2.1.2 วตัถุประสงค์ผู้กู้ 

 ซ้ือท่ีดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร 

 ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือหอ้งชุด 

 ซ้ือท่ีดินและปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น 
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 ซ้ือท่ีดินท่ีมีอาคารของผูกู้ ้หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยูแ่ลว้ 

 เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในท่ีดินซ่ึงเป็นของผูกู้ห้รือคู่สมรส 

 เพื่อไถ่ถอนจ านองท่ีดิน ท่ีดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผูกู้ห้รือคู่สมรถจาก

สถาบนัการเงินอ่ืน 

 ทั้งน้ี สามารถยื่นกูว้ตัถุประสงค์เพื่อการไถ่ถอนจ านองร่วมกบัการปลูกสร้าง

หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารได ้

4.2.1.3 จ านวนเงินให้กู้ 

ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลกัทรัพย ์

โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

กรณีลูกคา้ประสงคท์  าประกนัชีวติเพื่อประกนัสินเช่ือ 

4.2.1.3.1 เพือ่จัดหาทีอ่ยู่อาศัย 

 ท่ีดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์

 หอ้งชุด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลกัรัพย ์

 ส าหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาซ้ือขายตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป ให้กู้

ได้ไม่ เกิน ร้อยละ 80 ของราคาซ้ือขายห รือราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

4.2.1.3.2. กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซ้ือส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยูอ่าศยั ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีราคาซ้ือขายต ่ากวา่ 10 

ล้านบาท กรณีท่ีดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่ เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์

4.2.1.3.3. กูเ้พิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบ้ียประกนัชีวิตเพื่อประกนัสินเช่ือ รวมทั้ง

กรณีท่ีมีการกูเ้พิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั ให้กูไ้ดต้ามจ านวนท่ีจ่ายจริง 
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แต่เม่ือรวมจ านวนเงินให้กู้ทั้ งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์

กรณลีูกค้าไม่ประสงค์ท าประกนัชีวติเพือ่ประกนัสินเช่ือ 

 เพื่อจดัหาท่ีอยูอ่าศยั 

 ท่ีดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์

 หอ้งชุด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลกัรัพย ์

 ส าหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาซ้ือขายตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป ให้กู้

ได้ไม่ เกิน ร้อยละ 80 ของราคาซ้ือขายห รือราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

     กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซ้ือส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยั ส าหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาซ้ือขายต ่า

กวา่ 10 ลา้นบาท ดงัน้ี 

 ท่ีดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมิน

หลกัทรัพย ์

 หอ้งชุด ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลกัทรัพย ์

     กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบ้ียประกันอคัคีภยั และประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคล (ถ้ามี) ให้กู้ได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงและไม่เกินร้อยละ 2 ของ

ราคาประเมินหลกัทรัพย ์

    กรณกีู้เพือ่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร 

ให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 100 ของราคาประเมินของอาคารท่ีปลูกสร้างหรือ

ต่อเติมซ่อมแซม แต่ตอ้งไม่เกินอตัราส่วนตามท่ีก าหนดไว ้

4.2.1.4 หลกัประกนัเงินกู้ 

 ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวตัถุประสงค์ท่ีขอกูซ่ึ้งเป็นของ

ผูกู้ ้หรือคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และ
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ตั้งอยูใ่นแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น และมี

ทางสาธารณประโยชน์ซ่ึงรถยนตผ์า่นเขา้ออกไดส้ะดวก 

 

 สิทธิการเช่าท่ีดินและ / หรืออาคารตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารประกาศก าหนด 

 หลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.2.1.5 หลกัฐานใช้ขอกู้ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ ้และคู่สมรส 

 ส าเนาใบส าคญัสมรส หรือส าเนาใบแสดงการหย่า หรือส าเนา ใบมรณบตัร

ของผูส้มรส 

 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อกูแ้ละคู่สมรส 

4.2.1.6 ระยะเวลาช าระเงินกู้ 

 กรณีกูเ้พื่อจดัหาท่ีอยูอ่าศยั 

 ไม่เกิน 30 ปี นบัตั้งแต่เดือนท่ีตอ้งช าระเงินกู้และดอกเบ้ียงวดแรกตามท่ี

ก าหนดในสัญญา และเม่ือรวมอายุผูกู้ ้กบัระยะเวลาท่ีช าระเงินกู้ตอ้งไม่

เกิน 65 ปี แต่ถ้าหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ (ห้องแถว) ให้ก าหนด

ระยะเวลาโดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

 กรณีกูเ้พื่อจดัหาท่ีอยูอ่าศยั ไม่เกิน 30 ปี 

 กรณีกูเ้พื่อประกอบการคา้และอยูอ่าศยั ไม่เกิน 20 ปี  

 ทั้งน้ีกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารจะขยาย

ระยะเวลาช าระเงินกู้จากสัญญาเดิมก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตาม

วรรคหน่ึง 

 กรณีกูเ้พิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกนัชีวิตเพื่อประกนัสินเช่ือ รวมทั้งกรณีท่ีมีการกู้

เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัใหเ้ป็นไปตามขอ้ท่ี 1 
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 กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคฯ ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่เดือนท่ีตอ้งช าระ

เงินกู้และดอกเบ้ียงวดแรกตามท่ีก าหนดในสัญญา และเม่ือรวมอายุผูกู้ ้กับ

ระยะเวลาท่ีช าระเงินกูต้อ้งไม่เกิน 65 ปี  

4.3  สินเช่ือตามนโยบายรัฐ  

4.3.1 คุณสมบัติผู้กู้ 

เป็นผูมี้คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

 เป็นผูป้ระกอบการรายย่อย เช่น ผูป้ระกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิต

สินคา้อุปโภคบริโภคเพื่อจ าหน่าย 

 เป็นผูมี้รายได้ประจ า เช่น ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ลูกจ้างของหน่วยงาน

ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือบริษทัเอกชน ท่ีมีเงินเดือนประจ า 

 เป็นผูท่ี้ยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ ท่ีมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระราย

ยอ่ย 

 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และเม่ือรวม

อายุผูกู้ก้บัระยะเวลาท่ีช าระเงินกูต้อ้งไม่เกิน 60 ปี ในกรณีท่ีผูกู้ ้มีอายุไม่ครบ 

20 ปีบริบูรณ์ ตอ้งให้ผูป้กครองจดัท าหนงัสือให้ความยินยอมในการจดัท านิติ

กรรมสัญญา 

 เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูแ่น่นอน สามารถติดต่อได ้

 มีสถานท่ีประกอบอาชีพ/ท่ีอยูอ่าศยัแน่นอน 

 เปิดบญัชีเงินฝากประเภทเผือ่เรียก ณ สาขาท่ียืน่ขอกูเ้งิน 

 ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ผูบ้ริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน 

 ตอ้งไม่เป็นผูกู้สิ้นเช่ือพฒันาองคก์รชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค ์

 ต้องไม่ เป็นผู ้ท่ี มีรายช่ือในฐานข้อมูล Negative File จากฝ่ายบริหารการ

ป้องกนัการทุจริต ก่อนการอนุมติัสินเช่ือ 
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4.3.2 อตัราดอกเบีย้ 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละอตัราดอกเบ้ียกรณีผิดนดัไม่ช าระหน้ี ให้เป็นไปตามท่ี

ธนาคารประกาศก าหนด 

4.3.3 หลกัประกนัการกู้เงิน 

สามารถใชห้ลกัประกนัประเภทหน่ึงประเภทใด ดงัน้ี 

กรณีใชบุ้คคลค ้าประกนั ผูค้  ้าประกนัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไป และเม่ือรวมอายุผู ้ค  ้ าประกันกับ

ระยะเวลาท่ีช าระเงินกูต้อ้งไม่เกิน 60 ปี 

 เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัแน่นอน สามารถติดต่อได ้

 ไม่เป็นพนกังานธนาคารออมสิน 

 ค ้าประกนัผูกู้ไ้ด ้ไม่เกิน 2 สัญญา เม่ือรวมทุกสัญญาแลว้ตอ้งไม่เกิน 

200,000 บาท 

       หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

 วงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลท่ีธนาคารให้ความเช่ือถือ หรือ

เป็นผูมี้อาชีพและรายไดแ้น่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทข้ึนไป ไม่

นอ้ยกวา่ 1 คน 

 วงเงินกูต้ ั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท 

 เป็นบุคคลท่ีธนาคารใหค้วามเช่ือถือ หรือเป็นผูมี้อาชีพและรายได้

แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน หรือ 

 เป็นผูมี้อาชีพและรายไดแ้น่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทข้ึน

ไป ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

 

 



53 

 

 

หลกัประกนัประเภทอ่ืนท่ีเป็นของผูกู้ห้รือของบุคคลอ่ืนท่ียนิยอมใหใ้ชค้  ้าประกนัได ้ไดแ้ก่ 

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดินวา่งเปล่าหรือห้องชุด ท่ีดินท่ีเป็นท่ีสวน ท่ีไร่ 

ท่ีนา ซ่ึงตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจ าเป็น และมี

ทางสาธารณประโยชน์ซ่ึงสามารถเขา้-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลกัประกนัไดร้้อยละ 100 ของ

ราคาประเมิน ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัตอ้งไม่เป็นเจา้ของหลกัประกนัเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินฉบบัเดียวกนั 

  หลกัประกนัทางธุรกิจท่ีก าหนดรับเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 

 หนงัสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงคา้ / ร้านคา้ ท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้ใหรั้บเป็น

หลกัประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าท่ีใช้เป็น

หลกัประกนั 

 ยานพาหนะท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลกัประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 95 

ของราคาซ้ือขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งท่ีติดกบัตวัรถ และไม่เกินราคาประเมินของ

ธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต ่ากว่า กรณีเป็นยานพาหนะท่ีใช้งานแล้ว ค านวณราคา

ประเมินใหร้้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะท่ีใชง้านแลว้ 

4.3.4 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นเงินทุน 

 เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชีพ 

 เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพ 

 ช าระหน้ีสินอ่ืนๆ 

 ต้องไม่น าไปปิดบัญชีเดิมท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร 

ทั้งน้ีตอ้งไม่น าเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในคร้ังน้ี ไปลงทุนในสลากออมสินแล้ว

น ามาเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้นคราวเดียวกนั 
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4.3.5 จ านวนเงินให้กู้ 

 ให้กูไ้ดต้ามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ี ไม่เกินรายละ 200,000 

บาท ทั้ งน้ี เม่ือรวมจ านวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชนทุกประเภทกบัจ านวนเงินท่ีขอกูใ้นคร้ังน้ี ณ วนัท่ีท านิติกรรม

สัญญา ตอ้งไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย 

4.4 สินเช่ือองค์กรชุมชน  

4.4.1 คุณสมบัติผู้กู้ 

 เป็นองคก์รชุมชน หรือองคก์รพฒันาเอกชน หรือกลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP หรือ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ท่ีเป็นสมาชิก สพช. และมีบญัชีเงินฝากเป็นบญัชีร่วมประเภท

เผือ่เรียก ช่ือบญัชี “กลุ่ม..........” กบัสาขาท่ีขอกูเ้งิน 

 มีผลงาน หรือกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน กรณี

ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสาขา 

 มีเงินออม หรือเงินกองทุนของกลุ่มอยูจ่  านวนหน่ึง 

4.4.2 วตัถุประสงค์การขอกู้ 

 กรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัน้ี 

 ปรับปรุงหรือขยายกิจกรรมท่ีท าอยูเ่ดิม 

 ลงทุนใหม่ในกิจกรรมเพื่อการผลิตหรือการคา้ 

 ลงทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์และมีแผนการ จดัเก็บ

เงินจากผูไ้ดรั้บประโยชน์เพื่อใชคื้นเงินกู ้

 เป็นเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือสมาชิก 
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4.4.3 วงเงินให้กู้ 

4.4.3.1 กรณีกลุ่มเป็นองคก์รชุมชน หรือองคก์รพฒันาเอกชน ให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 5 เท่าของ

เงินออม หรือเงินกองทุนท่ีกลุ่มมีอยู ่ณ วนัท่ียืน่ขอกู ้ดงัน้ี 

 กรณีกลุ่มเป็นนิติบุคคล ให้กูป้ระเภทท่ีมีระยะเวลา (LT) และ/หรือ ให้กู้ประเภท

เบิกเงินเกินบญัชี (OD) 

 กรณีกลุ่มไม่เป็นนิติบุคคล ใหกู้ป้ระเภทท่ีมีระยะเวลา (LT) 

4.4.3.2 กรณีกลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล

และไม่เป็นนิติบุคคล ให้กูป้ระเภทมีระยะเวลา (LT) และ/หรือประเภทเบิกเกินบญัชี (OD) ทั้งน้ี 

ให้กู้รวมกนัได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาวงเงินกู้ตามแผนงาน หรือโครงการและ

ความสามารถในการช าระคืน 

4.4.4 หลกักระกนัการกู้ 

  4.4.4.1 วงเงินกูไ้ม่เกิน 3,000,000 บาท มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   4.4.4.1.1 กรณีกลุ่มไม่เป็นนิติบุคคล แยกเป็น 2 กรณี 

 กรณีกลุ่มมีสมาชิกน้อยกว่า 10 คน ใช้คณะกรรมการกลุ่มและ

สมาชิกทุกคนลงลายมือช่ือร่วมกนัในฐานะผูกู้ส้ัญญากูเ้งิน 

 กรณีกลุ่มมีสมาชิกตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ให้คณะกรรมการกลุ่มทุก

คนลงลายมือช่ือร่วมกันในฐานะผูกู้ ้ในสัญญากู้เงิน ทั้ งน้ีผูล้ง

ลายมือช่ือร่วมกนัในฐานะผูกู้ใ้นสัญญากูเ้งินตาม (1)และ(2) ตอ้ง

เป็นผูฝ้ากเงินประเภทเผือ่เรียกของธนาคาร 

4.4.4.1.2 กรณีกลุ่มเป็นนิติบุคคล ให้คณะกรรมการกลุ่มทุกคนลงลายมือ

ช่ือในสัญญาค ้าประกนั 
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4.4.4.2 วงเงินกูเ้กิน 3,000,000 บาท ให้จดัหาบุคคลค ้าประกนัร่วมกบัหลกัทรัพย์

ประเภทอ่ืนของผูกู้ ้หรือของบุคคลอ่ืนท่ียนิยอมใหใ้ชค้  ้าประกนั ดงัน้ี 

4.4.4.2.1 สมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษ ค ้าประกนั

ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินฝากคงเหลือในสมุด หรือของมูลค่าสลาก

ออมสินพิเศษ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 เป็นของผูกู้ ้และ/หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นของสาขาท่ีใหกู้เ้งิน 

 ตอ้งมอบใหธ้นาคารยดึถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไวใ้หธ้นาคาร 

 สลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใชเ้งินแก่ผูถื้อสลากออมสินพิเศษ ซ่ึง

ยงัไม่มีการโอนเปล่ียนชนิดสลาก หรือสมุดฝากเงินเพื่อประโยชน์

ของผู ้เยาว์/สลากออมสินพิ เศษของผู ้เยาว์ไม่สามารถใช้ เป็น

หลกัประกนัการกูเ้งินได ้

4.4.2.2 อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีความเจริญสาธารณูปโภคอ่ืน

ตามความจ าเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนตเ์ขา้ออกสะดวก ดงัน้ี 

 ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดท่ีดินวา่งเปล่า 

 ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหอ้งชุด 

 ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดท่ีสวน ท่ีไร่ ท่ีนา 

ทั้งน้ี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเช่ือเขตและคณะกรรมการ

สิน เช่ือส านัก  พิ จารณาอนุมัติ  โดยผู ้ค  ้ าประกันต้องต้องไม่ เป็นผู ้จ  านอง

อสังหาริมทรัพยไ์วก้บัธนาคารเพื่อประกนัการช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินฉบบั

เดียวกนั 

4.4.2.3 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ค  ้าประกนั

เฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
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4.4.5 การจ่ายเงินสนับสนุน 

4.4.5.1 กรณีกลุ่มเป็นองคก์รชุมชน องคก์รพฒันาเอกชน ธนาคารจะจ่ายเงินสนบัสนุน

ใหแ้ก่กลุ่มในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินกูค้งเหลือก่อนรับช าระหน้ีในแต่ละงวดเม่ือครบรอบปี 

หรือเม่ือมีการช าระหน้ีปิดบัญชีหลังจากท่ีกลุ่มกู้เงินไปแล้ว ตั้ งแต่ 12 เดือนข้ึนไปและมี

คุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 กลุ่มตอ้งไม่ผดินดัช าระหน้ีภายใน 1 ปี ท่ีมีการจ่ายเงินสนบัสนุน 

 จ านวนสมาชิกออมเงินสัจจะสม ่าเสมอ ร้อยละ 98 ข้ึนไป 

 จ านวนสมาชิกส่งเงินช าระคืนสม ่าเสมอ ร้อยละ 98 ข้ึนไป 

 มีการจดัสรรก าไร เพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก และ/หรือพฒันาทอ้งถ่ิน 

 กรณีเบิกเงินเกินบญัชี (OD) ธนาคารจะไม่จ่ายเงินสนบัสนุนใหแ้ก่กลุ่ม 

4.4.5.2 กรณีกลุ่มเป็นผูป้ระกอบการ OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุชน ธนาคารจะไม่

จ่ายเงินสนบัสนุนใหแ้ก่กลุ่ม 

4.5  ข้ันตอนและการให้บริการ การให้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์ 

 4.5.1 ปิดบัญชีลูกหนีด้้วยการป๊ัมปิดบัญชีในเอกสารของลูกหนี้ทุกแผ่น ทั้งหน้าและหลงั 

 ปิดบญัชีลูกหน้ีดว้ยการป้ัมปิดบญัชีต่อเม่ือลูกหน้ีไดม้าติดต่อธนาคารและมาขอปิด

บญัชีตามยอดท่ีคา้งช าระทั้งหมด แฟ้มเอกสารขอ้มูลต่างๆ จะถูกป้ัมปิดบญัชีทั้งหมด กรณีท่ี

ลูกหน้ีช าระเงินครบทั้งหมดของธนาคาร สามารถขอยืน่กูสิ้นเช่ือใหม่ไดอี้กคร้ัง 

 4.5.2. การตรวจสอบสถานะของลูกหนี ้

การตรวจสอบสถานะของลูกหน้ี จะตรวจจากระบบของ CSB ของธนาคารดู

ลูกหน้ีมีสถานการณ์ช าระหน้ีแบบไหน ซ้ึงจะมีสถานการณ์ช าระหน้ีอยู่หลายแบบ เช่น 

ช าระเป็นปกติ มีหน้ีคา้งช าระในงวดน้ี ตดัหน้ี ส่งฟ้องด าเนินคดี บญัชีด า เป็นตน้  
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4.5.3. แฟ้มลูกหนีจ้ากคลงัเกบ็เอกสาร 

แฟ้มลูกหน้ีจากคลงัเอกสาร จะถูกคน้ก็ต่อเม่ือตอ้งการติดตามหน้ีท่ีลูกหน้ีมีหน้ีคา้ง

ช าระในระยะเวลานานๆ หลายๆ เดือน แลว้ไม่สามารถติดตามหน้ีได ้จะตอ้งเอาเอกสารมา

ถ่ายเอกสาร แล้วน าส่งไปท าเร่ืองฟ้องร้องด าเนินตามคดี เพื่อให้ลูกหน้ีมาช าระหน้ีตามท่ี

ธนาคารก าหนด โดยเอกสารท่ีจะตอ้งน ามาด้วยประกอบ เช่น ข้อมูลลูกหน้ี ส าเนาบตัร

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค าขอยื่นกู้ ใบรับรองเงินเดือน เพื่อน ามาด าเนินคดี

ต่างๆ เพื่อท่ีจะไดจ้ดัส่งใหท้นายความส่งเร่ืองด าเนินต่อไป 

 4.5.4. พมิพ์รายช่ือลูกหนีท้ีป่ล่อยกู้ใหม่ 

ลูกคา้มายื่นแบบค าขอกูย้มืเงินพร้อมเอกสารท่ีครบถว้นแลว้ จะท าการพิมพร์ายช่ือ

ลูกหน้ีลงในระบบท่ีกรอกขอ้มูลต่างๆ ท่ีได้จากลูกหน้ีเก็บเขา้แฟ้มทะเบียนลูกหน้ี น าไป

ติดตามการช าระของลูกหน้ี และน าขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปพิจารณาการปล่อยสินเช่ือต่างๆ 

ก่อนจะปล่อยใหก้บัลูกคา้ 

 4.5.5. ปะแฟ้มลูกหนี ้

ข้อมูลจากลูกหน้ีครบถ้วนแล้ว จะพิมพ์รายช่ือลูกหน้ี ผูค้  ้ า และและบัญชีชอง

ลูกหน้ีมาปะแฟ้มหนา้ทะเบียนบญัชีของลูกหน้ี 

 4.5.6. ติดตามจดหมายลูกหนี ้

เป็นการติดตามจดหมายแนบเอกสารลูกหน้ีด้วย เพื่อน าส่งไปให้ท่ีบา้น เป็นการ

เตือนลูกหน้ีท่ียงัมียอดคา้งช าระ ณ เดือนนั้น ตอ้งมาช าระตามท่ีธนาคารก าหนด 

 4.5.7. โทรตามหนี ้

โทรติดตามหน้ีให้มาช าระเงิน จะต้องตรวจสอบสถานะของลูกหน้ีว่าลูกหน้ีมี

สถานะอะไร เช่น ถ้าช าระเป็นปกติสามารถข้ามลูกหน้ีคนน้ีได้เลย ถ้ามียอดค้างช าระ

จ านวนไม่มากจะดูในฐานะขอ้มูลของระบบ  โดยกรอกเลขท่ีบญัชี หรือ ช่ือ ของลูกหน้ี 

แลว้ตรวจสอบยอดคา้งช าระ ถา้ลูกคา้รายน้ีมีเงินช าระบางส่วนหรือไม่มีการช าระสามารถ

โทรติดตามลูกหน้ีรายนั้นได ้
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4.5.8. บันทกึตามลูกหนี ้

 การบนัทึกตามลูกหน้ีจะท าได้ก็ต่อเม่ือหลงัจากการโทรติดตามเจา้หน้ีเสร็จแล้ว

เท่านั้น โดยการบนัทึกตามท่ีลูกหน้ีได้ท าขอ้ตกลงว่าจะช าระเงินในจ านวนเท่าไหร่ และ

สามารถช าระเงินภายฝนเวลาก่ีวนั ซ่ึงจะท าการบนัทึกลงไปในระบบ ในหมวดการตืดตาม

ผลการติดตามลูกหน้ี ตวัอยา่งการบนัทึกลูกหน้ีมีดงัน้ี 

 ลูกคา้ตกลงช าระเงินตามจ านวน ภายในวนัท่ี ท่ีก าหนด 

 ลูกคา้ขอช าระเงินบางส่วน 

 ลูกคา้ขอปรับโครงสร้างหน้ีท่ีธนาคารในวนัท่ี 

 ไม่สามารถติดต่อได ้

 ตดัสายทิ้ง 

 ลูกคา้เปล่ียนเบอร์ 

 4.5.9. ตัดหนีสู้ญ 

การตดัหน้ีสูญลูกหน้ีจะท าไดต่้อเม่ือไม่สามารถติดต่อลูกหน้ีได ้อาจจะจากหลายๆ

สาเหตุ เช่น ลูกหน้ีไดย้า้ยท่ีอยู ่เปล่ียนเบอร์โทร ลูกคา้ไม่ได้ช าระหน้ีเป็นเวลานาน ซ้ึงใน

กรณีน้ีเป็นกระบวนการท่ีถึงท่ีสุดแลว้ แต่ยงัมีการโทรตามลูกหน้ีเช่นเดิม จน กวา่ลูกหน้ีจะ

มาช าระเงินและสามารถปิดยอดหน้ีได ้

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

5.1  สรุปผลโครงการ 

 5.1.1 สรุปผลโครงการ 

 สามารถเขา้ใจระบบในการติดตามลูกหน้ีของธนาคารออมสิน 

 5.1.2  ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  5.1.2.1  ไม่เคยมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสินเช่ือมาก่อน 

  5.1.2.2  ไม่เคยศึกษาเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ของธนาคาร 

 5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

  5.1.3.1  ควรมีการอบรบเด็กฝึกงานก่อนท่ีจะใหป้ฏิบติังาน 

  5.1.3.2  ควรแนะน าการใหข้อ้มูลต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ 

5.2  สรุปผลการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1.1  ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากการท่ีไดท้  างานจริง 

  5.2.1.2  ไดน้ าประสบการณ์ท่ีไดม้าใชใ้นชีวติในการท างานในภายหนา้ 

  5.2.1.3  ไดรู้้จกัความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
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5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานท่ีธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์ การเขา้ไปท างานในวนั

แรกค่อนขา้งท่ีจะปรับตวัยากในระยะหน่ึง เพราะไม่ไดมี้ประสบการณ์ในการฝึกงานในธนาคารมา

ก่อน เลยตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ในธนาคารค่อนขา้งมาก อาจจะมีการท างานผิดพลาด

ได ้สรุปดงัน้ี 

 -  การคียข์อ้มูลใหลู้กคา้ผดิ 

 -  การตรวจสอบเอกสารท่ีตอ้งใชค้วามเขา้ใจอยา่งสูง 

 -  การท างานล่าชา้ เพราะไม่มีพื้นฐานในการท างาน 

 5.2.3  ข้อเสนอแนะ     

  5.2.3.1  ควรใหค้  าแนะน านกัศึกษาก่อนท่ีจะใหม้าท างานจริงๆ   

  5.2.3.2  ควรแนะน าขั้นตอนในการท างานใหน้กัศึกษาไดท้ราบ 
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ภาพ ก.1 ตรวจสอบรายช่ือ จ่ายประกนั 
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สินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์ 
Housing Loans  (Government Savings Bank: PhraSamut Chedi Branch) 

นางสาวกรรณิการ์ โภคา 5901500023 

ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
Inislannika.95@gmail.com 

บทคดัย่อ 
 ธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์เป็นธนาคารของรัฐโดยการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น
ในด้านการรับฝากเงิน-ถอนเงินเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนต่างๆ ได้รู้จกัการออมเงิน ธนาคารออมสิน
นอกจากจะมีบริการในด้านการฝาก-ถอนแล้ว ทางธนาคารออมสินยงัมีบริการในด้านการบริการ
ทางด้านสินเช่ือ เพื่อให้ประชาชน ช้าราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าเร่ืองกู้ได้ โดยคิด
ดอกเบ้ียไม่สูงเพื่อให้ประชนชนสามารถท าเร่ืองกูไ้ดส้ะดวกทุกกลุ่มท่ีมีปัญหาต่างๆ และทางธนาคาร
ออมสินยงัมีโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นกัเรียนหรือนกัศึกษาไดรู้้จกัการออมเงิน และยงัสะดวก
แก่เด็กเล็กๆ ในการใชบ้ริการการฝากเงิน  
 ในการปฏิบัติงานนั้นได้ท าการช่วยเหลือพนักงานของธนาคารในด้านการท างานเก่ียวกับ

เอกสารต่างๆ หรืองานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในดา้นการท าธุระกรรม

ต่างๆ ท่ีรวมเร็วข้ึน 

ค าส าคัญ : ธนาคารออมสิน / การบริการ / สินเช่ือ  

 

Abstract 
Government Saving Bank is owned by the government and work in financial transaction. For 

example, deposit and withdrawal cash. The bank aims to offer good services For customers. The 
organization also has a school bank project for small children to learn about financial transaction. 
Additionally the bank has a service called housing loans. in order to help the citizen,  give low 
interest rate and make the loaning process less complicate. 

In working process, student helped the team with the paper tasks and other assigned work to 

make the operation faster and customers are impressed with the services. 

Keywords: Government Saving Bank / housing loans / financial transaction 
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1.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.1.1  เพื่อศึกษาการใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

 1.1.2  เพื่อจะไดท้ราบถึงขั้นตอนและการให้บริการ การให้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน

สาขาพระสมุทรเจดีย ์

1.2  ขอบเขตของโครงงานและแนวคิด 

 1.2.1  ดา้นเน้ือหา : ศึกษาการท าเร่ืองกูย้มืของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

 1.2.2  ดา้นพื้นท่ีในการศึกษา : ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

 1.2.3  ดา้นระยะเวลา : ศึกษาและจดัท าโครงงานตั้งแต่ 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.3.1  ไดท้ราบถึงขั้นตอนการใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์

 1.3.2  ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและการให้บริการ การให้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขา

พระสมุทรเจดีย ์

1.4  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 1.4.1 การน าเสนอหวัขอ้โครงงาน การน าเสนอหวัขอ้ให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงเพื่อได้

ทราบขอ้เสนอวา่หวัขอ้น้ีเหมาะสมในการท ารายงานหรือไม่ 

 1.4.2 การรวบรวมขอ้มูล การคน้ควา้ขอ้มูลจากทางเวบ็ไซต ์

 1.4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าขอ้มูลต่างๆ มารวมกนั  และหาเน้ือหาส่วนท่ีตอ้งการเพื่อมาน า

ท าเป็นเน้ือหาของรูปเล่มของรายงาน 

 1.4.4 การจดัท ารูปเล่มโครงการ การน าเน้ือหาจากการคน้ควา้ท่ีไดห้ามาประกอบกบัการท่ีได้

ไปสถานท่ีฝึกงาน น าเอาเน้ือหามารวมกนัเพื่อจดัท ารูปเล่มให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและพี่เล้ียง และไดน้ าเล่มรายงานใหม้หาลยัและสถานประกอบการไดใ้ชศึ้กษาต่อไป 
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1.5  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

 1.5.1  ฮาร์ดแวร์ 

  1.5.1.1  Computer 

  1.5.1.2  Printer 

  1.5.1.3  โทรศพัทมื์อถือ 

 1.5.2  ซอฟต์แวร์ 

  1.5.2.1  โปรแกรม Microsoft word 2010 

  1.5.2.2  โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 

1.6  สรุปผลโครงการ 

 1.6.1 สรุปผลโครงการ 

 สามารถเขา้ใจระบบในการติดตามลูกหน้ีของธนาคารออมสิน 

 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือ

และสนบัสนุนจากฝ่ายดงัน้ี 

 1. นางสาวณสันนัทน์ จงรีรังทรัพย ์ ผูจ้ดัการสาขา 

 2.อาจารยม์นทิรา  ตนัตระวาณิชย ์  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของการ

ท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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นกัศึกษา  : นางสาวกรรณิการ์  โภคา 

บทคดัย่อ 

 ธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์เป็นธนาคารของรัฐโดยการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่นในดา้น

การรับฝากเงิน-ถอนเงินเพื่อมุ่งเนน้ให้ประชาชนต่างๆ ไดรู้้จกัการออมเงิน ธนาคารออมสินนอกจากจะมีบริการ

ในดา้นการฝาก-ถอนแลว้ ทางธนาคารออมสินยงัมีบริการในดา้นการบริการทางดา้นสินเช่ือ เพื่อให้ประชาชน 

ช้าราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าเร่ืองกูไ้ด้ โดยคิดดอกเบ้ียไม่สูงเพื่อให้ประชนชนสามารถท า

เร่ืองกูไ้ดส้ะดวกทุกกลุ่มท่ีมีปัญหาต่างๆ และทางธนาคารออมสินยงัมีโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นกัเรียน

หรือนกัศึกษาไดรู้้จกัการออมเงิน และยงัสะดวกแก่เด็กเล็กๆ ในการใชบ้ริการการฝากเงิน  

 ในการปฏิบติังานนั้นไดท้  าการช่วยเหลือพนกังานของธนาคารในดา้นการท างานเก่ียวกบัเอกสารต่างๆ 

หรืองานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในดา้นการท าธุระกรรมต่างๆ ท่ีรวมเร็วข้ึน 

 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อศึกษาการใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย ์

2.เพื่อจะไดท้ราบถึงขั้นตอนและการใหบ้ริการ การใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดท้ราบถึงขั้นตอนการใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์

2.ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนและการใหบ้ริการ การใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย ์



 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ-นำมสกุล  นางสาว กรรณิการ์ โภคา 

รหัสนักศึกษำ  5901500023 

คณะบริหำรธุรกจิ สาขา การตลาด 

ทีอ่ยู่     39/1 ม.9 แขวง/เขต ทววีฒันา กทม. 10170 
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