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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการเข้าฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พในส่ วนงานธุ รการการเงิน บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมน
เนจเม้นท์ จากัด ทาให้ทราบถึงระบบการทางานของพนักงานธุ รการการเงิน การบริ หารงานธุ รการนับ
ได้วา่ เป็ นบันไดขั้นแรกในการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับที่ตอ้ งใช้การสื่ อสารเป็ นสื่ อใน
การปฏิบตั ิงาน การติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย สาร ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็ น
สื่ อในการนาสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ั บสาร เพื่อเข้าสู่ กระบวนการปรั บเปลี่ ยนไปสู่ การทางานตาม
ภารกิ จต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างดี
และมีคุณภาพ ทั้งนี้ การปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็ นส าคัญ ดัง จะเห็ น ได้จ ากมี ก ารก าหนดให้ มี ง านธุ ร การในทุ ก หน่ ว ยงาน ดัง นั้น งานธุ ร การจึ ง
เปรี ยบเสมือนกลไกที่สาคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรื อไม่มีไม่ได้ โดยเฉพาะในส่ วนธุ รการการเงิน
ซึ่ งงานการเงินคือ งานบริ การที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่ผเู ้ กี่ ยวข้องจะต้อง
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ถู ก ต้องครบถ้วนและเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ หน่ วยงาน ตลอดจนมี ก ารจัดการ
เกี่ ย วกับ การรั บ และการจ่ า ยเงิ น ของหน่ ว ยงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้อ งกับ หลัก การทาง
เศรษฐศาสตร์ หลัก การบริ หาร ภารกิ จหลัก ของงานการเงิ น คื อ ควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตรวจสอบ
สถานภาพทางการเงิน ดูแลการเก็บรักษาเงิ นของหน่ วยงานตลอดจนแนะนาให้ คาปรึ กษาแก่บุคลากร
อื่น ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องและปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วยงาน
ในการเบิกเงินและการตั้งเบิกเงินในแต่ละครั้งต้องมีการรับหลักฐานการขอเบิกเงิน การตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน การจัดทาชุดเบิก การเสนอขออนุมตั ิ การอนุมตั ิให้เบิกได้ การรวบรวมหลักฐานส่ ง
งานบัญชี ด้วยสภาพการดาเนินงานด้านการเงินที่มีความซับซ้อนและจาเป็ นอย่างยิ่งในการดาเนิ นงาน
กิจการในยุคปั จจุบนั ซึ่ งจากการปฏิ บตั ิงานที่ผา่ นมา งานธุ รการการเงินมีความซับซ้อน ละเอียดและมี
เอกสารประกอบจานวนมาก ซึ่ งก่ออาจเกิ ดการสู ญหายได้ อีกทั้งงานการเงินผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความ
รอบคอบ และสามารถนาระบบสารสนเทศเข้ามาประกอบการปฏิ บตั ิงานอย่างมีคุณภาพจึงจะสามารถ
ทางานให้เหมาะสม และสามารถเก็ บรั ก ษาข้อมู ลของลู ก ค้าได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ นอกจากนี้ งาน
ธุ รการการเงิ นต้องจัดทารายงานการซื้ อ – ขาย การจัดทาใบสาคัญการรั บวางบิล – เช็ค และการคิ ด
คานวณภาษีต่างๆ ซึ่ งการปฏิบตั ิงานดังกล่าว มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูง ดังนั้นจึงเป็ นมูลเหตุ
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ให้ผศู้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาระบบงานธุ รการการเงิ นของ บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อยและพัฒนาการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาระบบการบริ หารงานธุรการการเงิน ของบริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
2. เพื่อศึกษาจุดเด่น – จุดด้อยของระบบการบริ หารงานธุ รการการเงิน ของบริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้
แมนเนจเม้นท์ จากัด
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีให้มีประสิ ทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ได้แก่
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริ หารงานธุ รการการเงิน ประวัติความเป็ นมา ลักษณะรู ปแบบ
การบริ หารงานองค์กร สิ นค้าและบริ การขององค์กร ทฤษฎีการบริ หารองค์กร ลักษณะงานของพนักงาน
ธุรการการเงิน
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
ตั้ง แต่ วนั ที่ 11 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึ ง วันที่ 28 เดื อน สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน
1.3.3 ขอบเขตด้ านสถานที่
บริ ษทั อิ นเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด (IRM) เลขที่ 36/95 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ถนน
อโศก สุ ขมุ วิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ รหัสไปรษณี ย ์ 10110 โทรศัพท์ : 0-2-2041077-82 โทรสาร. : 0-2204-1083 เว็บไซต์: www.hbirm.co.th อีเมล์: e-mail info@hbirm.co.th
สถานที่ฝึกงาน: นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สาทร – นราธิ วาส เลขที่ 297 ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ ซอย 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10120
1.3.4 ขอบเขตด้ านประชากร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ 1.นายปพนพัชร์
เอกวลัยพันธ์
2.นางสาวทักษอร
คาดี
3. นายเกริ กไกร
วิวฒั น์รัตน์
4. นายสุ ชาติ
พิพฒั น์เพชรภูมิ
5. นายณัฐกร
สดชื่น
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6. นายรัตนชัย
7. นายกฤตภาส
8. นายอธิโชค

จาตุรนตกุล
เรื องงาม
เณรมณี

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ช่วยให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ช่วยลดขั้นตอนการทางานของพนักงาน และลดความผิดพลาดในการทางาน

