
 
 

 
 

การทํางานทุกอยางควรมี KPI - Key Performance Indicator แปลเปนไทยวาดรรชนีชี้วัดผลงานสําคัญ เพื่อคอย
จับตาดูวาตอนนี้เรามีทีทาจะไปสูจุดหมายที่ต้ังธงเอาไวหรือไม หากเห็นทาจะไปไมคอยรอดจะไดรีบหาทางแกไขกอนจะ
สายเกินแก ถาจะเทียบเคียงใหพอนึกภาพออกก็เหมือนกับการขับรถยนตไปสูที่ไหนสักแหง เราก็ตองคอยชําเลืองดูมิเตอรที่
แผงหนาปทมเปนระยะๆ วานาฬิกาบอกเวลาก่ีโมงแลว ขับดวยความเร็วเทาไร รอบ
เคร่ืองยนตสูงเกินไปหรือไม ความรอนสูงเกินไปหรือเปลา ความดันน้ํามันเคร่ืองเปน
ยังไง น้ํามันพอไหม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหม่ันใจวาเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางไดดังที่
ต้ังใจเอาไว  

แตก็มีหลายแหงนะครับที่ทํางานกันไปเร่ือยๆ โดยไมตองต้ัง KPI ซักตัวเดียว 
และก็ประสบความสําเร็จไดเหมือนกัน ซึ่งตองช่ืนชมอยางย่ิงวาผูบริหารเขาเกงมาก เขาทํางานโดยอาศัยประสบการณหรือ
มีชั่วโมงบินอันเกาก้ึก มีความจําแมนสุดยอด ความชํานาญอันเหนือช้ัน มีความขยันหม่ันเพียรเปนเลิศ และมีลางสังหรณที่
ยอดเย่ียม อยาไปหัวเราะเยาะเขานะครับ เขาเจงสุดยอด นี่พูดจริงๆ ไมไดพูดจาเสียดสีแตประการใด 

กรณีของฝายจัดซื้อเม่ือจะต้ัง KPI เขาก็มักจะต้ังประเด็นตางๆ ดังที่ผมจะยกตัวอยางใหเห็นเปนลําดับ 10 ประ 
เด็นดังตอไปนี้ แตถาทานตองการไดมากกวานี้หรืออยากรูรายละเอียดพรอมทั้งเทคนิคและเหตุผลอยางละเอียดรวมทั้งที่มา

ที่ไป ก็ขอความกรุณาสละเวลาไปเรียนรูโดยเขาคอรสอบมรมสัมมนาของสถาบัน AMC นี่
แหละครับในเร่ือง “การใช KPI เพ่ือการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ” หรืออีกเร่ือง
หนึ่งคือ “วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ” หรือจะเขาฟงทั้งสองเร่ืองเลย
ก็ยังไดนะครับ แตถาไมมีเวลาไปอบรมสัมมนาก็เชิญอานบทความนี้ไปพลางกอน แมจะ
ไมละเอียดเหมือนไปเขาสัมมนาแตก็พอจะไดความรูเหมือนกันครับ 

1. Cost savings นี่คือ KPI ยอดฮิตของทุกบริษัทก็วาได เปนการระบุตัวเลขเงินสะสมที่
ฝายจัดซ้ือประหยัดใหแกบริษัทในระยะเวลาหน่ึงๆ สวนใหญก็มักระบุกันเปนปตอป เปนตนวาปนี้
ตองทํา Cost savings ใหได 20 ลานบาท และในบางบริษัทก็ละเอียดละออมากกวานี้โดยใหแยก
ประเภทของ Cost savings ออกเปน Cost reduction กับ Cost avoidance แตบางแหงก็ใหรวมกัน
ไปเลยโดยไมตองแยก 

2. Percentage of total spend managed by purchaser ยอดเงินที่บริษัททําการจัดซื้อหรือวาจางนั้นบางสวนก็
ดําเนินการโดยฝายจัดซื้อซึ่งเรียกวา Managed spend และบางสวนก็ดําเนินการโดยฝายอื่นที่มิใชฝายจัดซื้อ เชน ผูจัดการ
โรงงานติดตอซื้อเคร่ืองจักรตัวใหม โดยไปดูและไปเลือกเอง ไปคุยเจรจาตอรองเอง เม่ือตกลงไดแลวก็ใหฝายจัดซื้อออก



ใบส่ังซ้ือใหซัพพลายเออร หรือผูจัดการใหญตองการจะซ้ือรถประจําตําแหนง ก็ใหเลขาของตนเองติดตอกับบริษัทขายรถ 
เรียกเซลลแมนมาคุยสอบถามและตอรองขอ Option ตางๆเอง จากนั้นก็เอาแค็ตตาล็อกพรอมใบเสนอราคามาใหฝายจัดซื้อ
ดําเนินการทําใบส่ังซื้อ กรณีแบบนี้มิใช Managed spend เพราะฝายจัดซื้อมิไดดําเนินการจัดซื้ออะไรเลย เพียงแตทํา 
เอกสารใหเทานั้นเอง การต้ัง KPI ในประเด็นนี้มีจุดประสงคที่จะวัดวาบริษทัมีความไววางใจในปฏิบัติการของฝายจัดซื้อ
มากนอยเพียงใด 

3. Cost savings as a percentage of total spend หมายถึงยอดเงินที่ประหยัดใหแกบริษัทไดดังที่กลาวไวในขอ 
1. แตใหเอามาคํานวณวาคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของยอดเงินใชจายทั้งหมดของบริษัท  

4. Cost savings as a percentage of managed spend หมายถึงยอดเงินที่ประหยัดใหแกบริษัทไดดังที่กลาวไว
ในขอ 1. แตใหเอามาคํานวณวาคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของยอดเงินใชจายที่เปนการใชจายโดยฝายจัดซื้อที่แทจริง ตัวเลขในขอ
นี้จะเปนการโชวฝไมลายมือที่แทจริงกวาขอ 3.   

5. Rejection rate การจัดซื้อจะไมมีประสิทธิภาพเลยถาสินคาที่ซื้อหรือบริการท่ีวาจางตก Spec อยูบอยๆ แมวา
ฝายจัดซ้ือจะทํา Cost savings ไวมากมายเพียงใดแตก็จะตองมาชดเชยความเสียหายจากของดอยคุณภาพ ในที่สุดก็
ยอมไมคุมกัน การตั้ง KPI เร่ืองคุณภาพจึงเปนส่ิงที่ขาดมิได 

6. Late delivery rate เร่ืองการสงของไมทันเวลาในขอนี้ก็เปน KPI ที่สําคัญมากเชนกัน ตอใหราคาถูกและ
คุณภาพดีมากเพียงใด แตถามาชาไมทันการณก็ไรประโยชน อีกทั้งยังอาจเสียหายจากการถูกปรับหรือเสียช่ือเสียงอีกดวย 
เม่ือมีการต้ัง KPI เร่ืองนี้ขึ้นมาแลว ทางฝายจัดซื้อก็ตองคอยติดตามและประเมินผลงานของซัพพลายเออรอยางตอเนื่อง 

7. Purchasing cycle time วงจรในการทํางานจัดซื้อนี้หมายถึงระยะเวลาต้ังแตฝายจัดซื้อไดรับใบขอใหซื้อ (PR – 
Purchase requisition) และนับเวลาไปจนกวาจะออกใบส่ังซื้อได (PO – Purchase order) การต้ัง KPI ในประเด็น
นี้ทําใหฝายจัดซื้อตองทํางานเชิงรุกมากขึ้นเพื่อจะลดวงจรเวลาใหส้ันลง 

8. Customer satisfaction ความพึงพอใจของลูกคาในที่นี้หมายถึงลูกคาภายใน นั่นก็
คือบรรดา Users ทั้งหลายนั่นเอง เร่ืองนี้อาจตองสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใหบรรดา Users 
แสดงความคิดเห็นตอบกลับมา อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานเสียใหม 

9. Purchasing operating cost as a percentage of managed spend การทํางาน
ของฝายจัดซ้ือยอมมีคาใชจาย เร่ิมต้ังแตเงินเดือนของฝายจัดซื้อ สวัสดิการ คาโสหุยที่เก่ียวของ
เชนคาไฟฟา คาแอร คาเส่ือมราคาคอมพิวเตอร คาใชจายเหลานี้รวมกันแลวคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของยอดเงินจัดซื้อวาจางที่
ฝายจัดซ้ือเปนผูดําเนินการ ย่ิงตํ่าก็ย่ิงคุมคา 

10. Training hours per purchaser การทํางานของฝายจัดซื้อจําเปนตองได รับ
การพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา จึงตองมีการฝกอบรม 
อยางตอเนื่อง เขาจึงต้ังเปน KPI เอาไววัดดูวานักจัดซื้อแตละคนไดมีเวลาฝกฝนปดฝุนหรือ
เรียนรูตามสมควรหรือไม 

ทั้ง 10 ขอที่กลาวมาน้ีคือตัวอยาง KPI ที่ใชกันแพรหลายในงานจัดซื้อ แตมิได
หมายความวามีอยูเพียงเทานี้ก็หาไม แทที่จริงแลวยังมีมากกวานี้ซึ่งทานสามารถไปเรียนรูเพิ่มเติมไดโดยการเขาคอรส 
อบมรมสัมมนาของสถาบัน AMC นี่แหละครับในเร่ือง “การใช KPI เพ่ือการบริหารงานจัดซือ้เชิงกลยุทธ” หรืออีกเร่ือง
หนึ่งคือ “วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ” หรือจะเขาฟงทั้งสองเร่ืองเลยก็ยังไดนะครับ 

ผมอยากใหขอสังเกตุเก่ียวกับการต้ัง KPI ไววาอยาหลับหูหลับตาเนนอยูแตเร่ือง Cost savings ถาทานเคยได
ศึกษาเร่ือง Balanced Scorecard (BSC) มาบางแลว ทานก็จะพบวาการทํางานตองเนนใหครบท้ัง 4 มุมมอง เร่ืองของ 
Cost savings เปนมุมมองเก่ียวกับ Financial perspective (มุมมองดานการเงิน) เทานั้น อยาลืมหา KPI ที่ไปสนับสนุนอีก 



3 มุมมองดวยนะครับ อันไดแก Customer perspective (มุมมองดานลูกคา), Internal process perspective (มุมมอง 
ดานการจัดการภายใน), Learning & Growth perspective (มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตพัฒนา) 

หลักคิดในการทํางานมีอยูวา ทุกธุรกิจตองการกําไรทั้งนั้น ดังนั้นมุมมองแรกก็คือ มุมมองดานการเงินหรือ
Financial perspective วาทําอยางไรจึงจะลดตนทุนและคาใชจายลงได เพื่อจะไดมีกําไรเพิ่มขึ้น เราจึงต้ัง KPI เก่ียวกับ 
Cost savings 

บริษัทเราจะมีกําไรมากก็ตอเม่ือมีลูกคามาซ้ือหรือมาจางมากๆ และเขาจะมาซ้ือมาจางก็ตอเม่ือเขาไวใจหรือเขา
พึงพอใจในสินคาหรือบริการของเรา นี่คือมุมมองดานลูกคาหรือ Customer perspective เราจึงตองต้ัง KPI เก่ียวกับคุณ 
ภาพสินคา การจัดสงรวดเร็วตรงเวลา การลด Cycle time เปนตน เพื่อใหแนใจวาเราสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา
ได 

สินคาและบริการของเราจะดีเปนที่ถูกใจลูกคาก็ตอเม่ือเรามีกระบวนการทํางานท่ีดี นั่นก็คือมุมมองของ Internal 
process perspective เราจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหถูกตองและทันสมัยมีประสิทธิภาพเหนือคูแขง หรือ
อยางนอยก็ตองไมดอยกวาคูแขง เร่ืองนี้ก็ใช KPI ที่เก่ียวกับ Lead-time อัตราการถูก Reject เปนตน 

และสุดทายการมีกระบวนการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพจะเปนไปไดก็ตอเม่ือพนักงานจะตองไดรับการพัฒนาหรือ 
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง จึงตองต้ัง KPI เก่ียวกับชั่วโมงที่ใชไปในการฝกอบรม  

สังเกตไหมครับวาถามุงม่ันเอาแตจะลดคาใชจาย เอาเร่ือง Cost savings นํากระบวนโดยไมลืมหูลืมตา ตัดคาใช 
จายทุกอยางที่ขวางหนา บางทีก็เผลอไปตัดคาฝกอบรมและเรียนรู แลวคนทํางานจะทันโลกหรือจะเกงไดอยางไร กระบวน 
การทํางานจะดีไดอยางไรถาคนเกงไมพอ ลูกคาจะพอใจสินคาและบริการของเราไดอยางไรถา
กระบวนการทํางานขลุกขลักไมราบร่ืนและไรประสิทธิภาพ และบริษัทจะมีกําไรไดอยางไรถา
ลูกคาลดลงเร่ือยๆ  

ดวยเหตุนี้ การต้ัง KPI จึงเปนเร่ืองที่ควรพิถีพิถัน มิใชต้ังตามแฟชั่น หรือแหตามชาว 
บานแบบไมรูเหตุรูผลที่แทจริง ไมงั้นอาจเจ็บตัวหรือสรางความเสียหายตอบริษัทโดยรูเทาไมถึง 
การณก็ไดนะครับ    

ถาอยากใหสถาบัน AMC สงบทความของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดูในเว็บ ก็
แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือ
โทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทาน
ทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ สงที่บานหรือที่ทํางานก็แจงไปไดเลย ... ฟรีครับ แตเขาจะสงเฉพาะฉบับ
ของใหมนะครับ ของเกายอนหลังไมมีเหลือจะสงใหแลวครับ ตองไปอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc  
 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลย ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น ฟรีครับ 


