การบริ หารสิ นทรัพย์อย่างไรให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุด
โดย ปนิฏฐา บริพนั ธกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุ่มบริษทั ทีม
มีนกั ธุรกิจจานวนมากสงสัยว่า ทาไมทาธุรกิจและมีรายได้จานวนมาก แต่ได้กาไรเข้ากระเป๋าไม่มากอย่างที่
ควรจะเป็น ทัง้ ทีพ่ ยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ตาม ทัง้ นี้กเ็ นื่องมาจากว่าท่านได้ละเลยทีจ่ ะเหลียวกลับไปมองเรือ่ งการ
บริหารสินทรัพย์ในบริษทั หรือองค์กรนั ่นเองซึง่ หากเราทาความเข้าใจในเรือ่ งการบริหารสินทรัพย์แล้ว จะพบว่าเป็นเส้น
ผมบังภูเขาจริงๆ
เรือ่ งหันกลับมามองการบริหารสินทรัพย์จริงๆ นัน้ ไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เป็ นเรือ่ งที่
ผูบ้ ริหารจานวนมากมองข้าม การบริหารสินทรัพย์กค็ อื การทาอย่างไรให้สนิ ทรัพย์ขององค์กรมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิม่
ซึง่ องค์กรชันน
้ าทัง้ ในและต่างประเทศได้มกี ารนาแนวคิดของการบริหารสินทรัพย์มาใช้กบั องค์กร และพบว่า ภายหลัง
จากการมุง่ เน้นการบริหารสินทรัพย์แล้ว ได้ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เกิดการใช้สนิ ทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมมีตน้ ทุนทีต่ ่าลง และ ลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ทไี่ ม่
จาเป็น ด้วยการวางแผนการจัดการทีเ่ ป็นระบบ
สิ นทรัพย์ แบ่งเป็น สินทรัพย์ทจี่ บั ต้องได้ (Tangible Assets) ได้แก่ ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ั
ยานพาหนะฯลฯ และสินทรัพย์ทจี่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Assets) อันได้แก่ ทรัพย์สนิ ทางปญญา
สัดส่วนของสินทรัพย์
แต่ละประเภทขององค์กรหนึ่งนัน้ ขึน้ กับโครงสร้างและลักษณะของธุรกิจขององค์กร ในกรณีของธุรกิจก่อสร้าง จะมี
สินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตน (Fixed Assets) มีสดั ส่วนสูงสุดและมากกว่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แต่ธุรกิจ
ั
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จะมีสนิ ทรัพย์ทเี่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปญญาสู
งกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์
ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ หรือบริษทั โคคาโคล่า เชือ่ กันว่า มูลค่าของตราสินค้า (Brand) ของโคคาโคล่า อาจจะมีมลู ค่าอย่างน้อย
เท่ากับสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ก็เป็นได้
สินทรัพย์กม็ วี ฏั จักรชีวติ (Life Cycle) ของสินทรัพย์ เหมือนคนซึง่ มีการเกิด แก่ เจ็บ และตาย การบริหาร
สินทรัพย์จงึ ทาตามวัฏจักรชีวติ ของสินทรัพย์ดงั รูปที่ 1 เริม่ จากมีการวางแผนกาหนดความต้องการ (Planning) การ
จัดซื้อเพื่อให้ได้มา(Acquisition)
การใช้งานของสินทรัพย์
(Operation)
การซ่อมแซมและการบารุงรักษา(
Maintenance) และการกาจัดสินทรัพย์หรือการจาหน่ายสินทรัพย์เมือ่ หมดความจาเป็น (Disposal) องค์กรธุรกิจควร
จัดทาแผนบริหารสินทรัพย์ ซึง่ แสดงชัดเจนว่า องค์กรจะจัดหาหรือพัฒนาสินทรัพย์ ใหม่อะไร อย่างไร และเมือ่ ไร จะ
ดาเนินการใช้สนิ ทรัพย์ทมี่ อี ยู่ และบารุงรักษาหรือเปลีย่ นสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่อย่างไร และเมือ่ ไร เพื่อให้ม ั ่นใจว่า การดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่ากับเงินลงทุนมากทีส่ ดุ

รู ปที่ 1 การบริ หารสินทรั พย์ ตามวัฏจักรชีวิตของสินทรั พย์
ค์เราจะเริม่ ต้นการบริหารสินทรัพย์อย่างไรดี
ในการจะเริม่ ต้นการบริหารสินทรัพย์นนั ้
เราจะเริม่ จากการจัดทาข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานโดยการเก็บ
ั บนั ว่า องค์กรเราในขณะนี้มสี นิ ทรัพย์อะไรอยู่บา้ ง ทัง้ ทีใ่ ช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานแล้วซึง่ องค์กรจะนาข้อมูล
ข้อมูลในปจจุ
สินทรัพย์ทมี่ อี ยู่นนั ้ มาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรัพย์ ซึง่ การบริหารสินทรัพย์
มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี้
1.การวางแผนกาหนดความต้องการสินทรัพย์
การวางแผนเป็นรากฐานทีส่ าคัญของการสร้างความสาเร็จในการบริหาร ความสาเร็จขององค์กรทัง้ หลายจะ
เกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ ใช้แผน (PLAN) เป็นเข็มทิศหรือแนวทางไปสู่จุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การวางแผนกาหนดความ
ต้องการสินทรัพย์กบั การดาเนินงานจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องดาเนินการควบคูก่ นั ไป นั ่นแสดงให้เห็นว่า ในการจัดทาแผนงาน
หรือโครงการอะไรก็แล้วแต่ ผูบ้ ริหารจะต้องกาหนดให้ได้วา่ แผนงานหรือโครงการนัน้ ต้องการ “สินทรัพย์” ทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้ในการดาเนินงานอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุตามจุดมุง่ หมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
กระบวนการวางแผนการปฏิบตั งิ านเริม่ ต้นจาก (1) การกาหนดผลลัพธ์หรือจุดมุง่ หมายเป็นอันดับแรก
จากนัน้ จะตามด้วย (2) การกาหนดผลงานหรือวัตถุประสงค์แล้วจึงตามด้วย (3) การกาหนดกระบวนการหรือวิธกี าร
และ (4) การกาหนดทรัพยากร ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างเขือ่ นซึง่ มีจุดมุง่ หมายเพื่อให้ราษฎรมีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ ให้ความช่วยเหลือหมูบ่ า้ นเป้าหมายมิให้ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้รวมถึง
ป้องกันน้ าท่วมในช่วงน้ าหลาก วัตถุประสงค์รองคือ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริม
รายได้ให้กบั ราษฎรในพื้นที่ รวมทัง้ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในจังหวัด ขันตอนการวางแผนก
้
าหนดความต้องการสินทรัพย์
จึงต้องกาหนดผลลัพธ์คอื ต้องมีเขือ่ นก่อนเป็นอันดับแรก โดยอาจมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการสร้างเขือ่ นใน
พื้นทีเ่ ป้าหมายก่อนเมือ่ เห็นว่าเหมาะสม ต่อไป (2) จึงกาหนดผลงานทีไ่ ด้จากการทีม่ เี ขือ่ นตามผลการศึกษาความ
เป็นไปได้สรุปไว้ และวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองดังกล่าว ต่อไป (3) จึงมีการดาเนินกรรมวิธใี ห้ได้พ้นื ที่ เมือ่
ได้แล้วจึงรวบรวมจัดทาเป็นโครงการก่อสร้างเขือ่ น และ (4) ระบุทรัพยากรต่างๆทีต่ อ้ งใช้ทงั ้ หมด รวมถึงงบประมาณใน
การดาเนินการก่อสร้าง เพื่อเสนอขออนุมตั ผิ มู้ อี านาจต่อไปเป็นอันเสร็จในการวางแผน

การดาเนินการวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (EFFICIENCY) จะเป็นการทางานเพื่อให้ได้ผลงานทีด่ โี ดยการใช้
ทรัพยากรทีป่ ระหยัด นั ่นแสดงให้เห็นว่า ในการจัดทาแผนงาน โครงการต่างๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการ
“สินทรัพย์” ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุง่ หมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ และหากต้องการให้การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ก็จาเป็นต้องจัดหา “สินทรัพย์” ทีม่ ปี ริมาณ คุณภาพ ราคาทีเ่ หมาะสมและได้มาใน
เวลาทีต่ อ้ งการใช้ ดังนัน้ คาว่า “ประหยัดมากทีส่ ุด” มิได้หมายถึง ใช้สนิ ทรัพย์ให้น้อยทีส่ ดุ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึง
การใช้ สินทรัพย์ให้เต็มศักยภาพของสินทรัพย์นนั ้ ๆ ดังนัน้ ในการดาเนินการจัดหามาซึง่ สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆขององค์กร ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) สินทรัพย์ทตี่ อ้ งการนามาใช้งานชนิดนัน้ มีอยู่เดิมบ้างหรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร
2) หากสินทรัพย์นนั ้ มีอยู่เดิม ต้องพิจารณาดูวา่ มีการใช้งานเต็มศักยภาพหรือไม่
3) สามารถใช้สนิ ทรัพย์ชนิดนัน้ ร่วมกับโครงการอื่นได้หรือไม่
4) แล้วจึงจะมาพิจารณาว่า จานวนสินทรัพย์เหล่านัน้ มีความจาเป็นต้องจัดหามาเพิม่ เติมจานวนเท่าใด
นอกจากนัน้ ในการกาหนดแผนความต้องการ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ที่จะนามาประกอบการพิจารณาคือ ช่วงเวลาใน
การใช้งานของสินทรัพย์ชนิดต่างๆ นั ่นคือ การจัดหาจะต้องมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาในการใช้งานด้วย
2. การซื้อสินทรัพย์ สร้างสินทรัพย์ หรือรับโอนสินทรัพย์ เป็นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้งานสินทรัพย์
และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ได้แก่ ความยั ่งยืน เงินลงทุน (Capital Cost) การออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง
การทดสอบใช้งาน และการรับประกันของผูจ้ าหน่ายหรือผูก้ อ่ สร้าง ซึง่ ผูบ้ ริหารจะต้องตัดสินใจว่า จะซื้อใหม่ หรือสร้าง
ขึน้ เอง หรือรับโอนมาจากทีอ่ ่นื หรือโครงการอื่น โดยคานึงถึงระยะเวลาทีจ่ ะใช้ และจานวนชั ่วโมงการใช้งานต่อวัน หาก
เป็นการใช้เพียงครังเดี
้ ยว ก็ควรพิจารณาเช่า หรือยืมมาจากโครงการอื่น หรือหน่วยงานอื่น เป็นต้น แต่หากเป็น การใช้
อย่างเต็มเวลาหรือตลอดเวลาก็ควรพิจารณาซื้อมาใช้
3. การใช้งานหรือการบารุงรักษาสินทรัพย์ การใช้งานเป็นเรือ่ งของการใช้เครือ่ งจักร อุปกรณ์ หรืออาคาร
ต่างๆ ส่วนการบารุงรักษาประกอบด้วย การซ่อมบารุงเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
และการซ่อมบารุงเพื่อแก้ไข (Reactive Maintenance) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานสินทรัพย์ได้ ซึง่ ผูบ้ ริหารควรคานึงถึง
ความคุม้ ค่าในในการใช้งานและบารุงรักษาเช่น รถยนต์ยุโรปนอกจากจะมีราคาสูงแล้ว ยังมีคา่ ใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ทีส่ งู อีกด้วย
4. การติดตามประเมินสภาพและผลการทางานของสินทรัพย์เพื่อหาว่า การทางานของสินทรัพย์จะล้มเหลว
เมือ่ ไรและอย่างไร และจะต้องดาเนินการแก้ไขอย่างไร โดยการบารุงรักษา การฟื้ นฟูสภาพเพื่อให้ใช้งานได้อกี การตัด
จาหน่ายและขายสินทรัพย์ทใี่ ช้งานไม่ได้แล้ว หรือไม่จาเป็นอีกต่อไป หรือนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ระบบการบริหารสินทรัพย์อาจจะดูยุ่งยากและใช้เวลานานสาหรับการเริม่ ต้นในครังแรก
้
เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ทีเ่ ราไม่เคยทามาก่อน แต่เมือ่ เราได้นาขันตอนต่
้
างๆ ในการบริหารสินทรัพย์มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
จะพบว่า องค์กรของท่านสามารถวางแผน ปรับเปลีย่ น และเลือกการลงทุนได้ง่ายขึน้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลด
ความสูญเสียและความเสีย่ ง การทาเช่นนี้จะส่งผลดีต่อองกรในระยะยาว

