
 

การทํางานทกุอยา่งควรม ีKPI - Key Performance Indicator แปลเป็นไทยวา่ดรรชนีชี
วัดผลงานสําคัญ เพอืคอยจับตาดูว่าตอนนีเรามทีที่าจะไปสูจุ่ดหมายทตีังธงเอาไวห้รอืไม่ หาก
เห็นท่าจะไปไม่ค่อยรอดจะไดร้ีบหาทางแกไ้ขก่อนจะสายเกนิแก ้ถา้จะ
เทยีบเคยีงใหพ้อนึกภาพออกก็เหมอืนกับการขับรถยนตไ์ปสูท่ไีหนสักแห่ง 
เราก็ตอ้งคอยชําเลอืงดมูเิตอรท์แีผงหนา้ปัทมเ์ป็นระยะๆ วา่นาฬกิาบอกเวลา
กโีมงแลว้ ขับดว้ยความเร็วเท่าไร ความเร็วเท่านีจะไปถงึทันเวลาไหม รอบ
เครอืงยนตส์งูเกนิไปหรอืไม ่ความรอ้นสงูเกนิไปหรอืเปลา่ ความดันนํามันเครอืงเป็นยังไง นํามัน
พอไหม ทังหมดนกี็เพอืใหม้ันใจวา่เราจะไปถงึจดุหมายปลายทางไดด้ังทตีังใจเอาไว ้ 

แต่ก็มีหลายแห่งนะครับทีทํางานกันไปเรือยๆ โดยไม่ตอ้งตัง KPI ซักตัวเดียว และก็
ประสบความสําเร็จไดเ้หมอืนกัน ซงึตอ้งชนืชมอย่างยงิว่าผูบ้รหิารเขาเก่งมาก เขาทํางานโดย
อาศัยประสบการณ์หรอืมชีวัโมงบนิอันเกา๋กกึ มคีวามจําอันสดุยอด ความชํานาญอันเหนือชนั มี
ความขยันหมันเพยีรเป็นเลศิ และมลีางสงัหรณ์ทยีอดเยยีม อยา่ไปหัวเราะเยาะเขานะครับ เขาเจ๋
งสดุยอด นพีดูจรงิๆ ไมไ่ดพ้ดูจาเสยีดสแีตป่ระการใด 

กรณีของฝ่ายจัดซอืเมอืจะตัง KPI เขาก็มักจะตังประเด็นตา่งๆ ดังทผีมจะยกตัวอย่างให ้
เห็นเป็นลําดับ 10 ประเด็นดังต่อไปนี แต่ถา้ท่านตอ้งการไดม้ากกว่านีหรืออยากรูร้ายละเอยีด

พรอ้มทังเทคนคิและเหตผุลอยา่งละเอยีดรวมทังทมีาทไีป หรอือยากรูว้ธิี
หรอืหลักการในการตัง KPI ก็ขอความกรุณาสละเวลาไปเรยีนรูโ้ดยเขา้
คอรส์อบมรมสมัมนาเรอืง “วธิวีัดผลงานจัดซอืและการทํารายงานจัดซอื” 
แตถ่า้ไมม่เีวลาไปอบรมสมัมนาก็เชญิอา่นบทความนีไปพลางกอ่น แมจ้ะ

ไมล่ะเอยีดเหมอืนไปเขา้สมัมนาแตก่็พอจะไดค้วามรูใ้นระดับหนงึแหละครับ 

1. Cost savings นคีอื KPI ยอดฮติของทกุบรษัิทก็วา่ได ้เป็นการระบุ
ตัวเลขเงนิสะสมทฝ่ีายจัดซอืประหยัดใหแ้กบ่รษัิทในระยะเวลาหนงึๆ สว่นใหญ่
ก็มักระบกุันเป็นปีตอ่ปี เป็นตน้วา่ปีนีตอ้งทํา Cost savings ใหไ้ด ้20 ลา้นบาท 
และในบางบรษัิทก็ละเอียดละออมากกว่านีโดยใหแ้ยกประเภทของ Cost savings ออกเป็น 
Cost reduction กบั Cost avoidance แตบ่างแหง่ก็ใหร้วมกนัไปเลยโดยไมต่อ้งแยก 

2. Percentage of total spend managed by purchaser ยอดเงินทีบริษัททํา
การจัดซอืหรอืว่าจา้งนันบางสว่นก็ดําเนนิการโดยฝ่ายจัดซอืซงึเรยีกว่า Managed spend และ
บางสว่นก็ดําเนนิการโดยฝ่ายอนืทมีใิชฝ่่ายจัดซอื เชน่ผูจั้ดการโรงงานตดิต่อซอืเครอืงจักรต์ัว



ใหมโ่ดยไปดแูละไปเลอืกเอง ไปคยุเจรจาตอ่รองเอง เมอืตกลงไดแ้ลว้ก็ใหฝ่้ายจัดซอืออกใบสัง
ซอืใหซ้ัพพลายเออร ์หรอืผูจั้ดการใหญ่ตอ้งการจะซอืรถประจําตําแหน่ง ก็ใหเ้ลขาของตนเอง
ตดิตอ่กับบรษัิทขายรถ เรยีกเซลลแ์มนมาคยุสอบถามและตอ่รองขอ Option ตา่งๆ เอง จากนัน
ก็เอาแค็ตตาล็อกพรอ้มใบเสนอราคามาใหฝ่้ายจัดซอืดําเนินการทําใบสังซอื กรณีแบบนีมใิช่ 
Managed spend เพราะฝ่ายจัดซอืมไิดดํ้าเนนิการจัดซอือะไรเลย เพยีงแตทํ่าเอกสารใหถ้กูตอ้ง
ตามระเบียบบรษัิทเท่านันเอง การตัง KPI ในประเด็นนีมีจุดประสงค์ทีจะวัดว่าบรษัิทมีความ
ไวว้างใจในปฏบิัตกิารของฝ่ายจัดซอืมากนอ้ยเพยีงใด 

3. Cost savings as a percentage of total spend หมายถงึยอดเงนิทปีระหยัด
ใหแ้กบ่รษัิทไดด้ังทกีลา่วไวใ้นขอ้ 1. แตใ่หเ้อามาคํานวณวา่คดิเป็นกเีปอรเ์ซ็นตข์องยอดเงนิใช ้
จา่ยทังหมดของบรษัิท  

4. Cost savings as a percentage of managed spend หมายถึงยอดเงินที
ประหยัดใหแ้ก่บรษัิทไดด้ังทกีล่าวไวใ้นขอ้ 1. แต่ใหเ้อามาคํานวณว่าคดิเป็นกเีปอรเ์ซ็นตข์อง
ยอดเงินใชจ้่ายทีเป็นการใชจ้่ายโดยฝ่ายจัดซือทีแทจ้ริง ตัวเลขในขอ้นีจะเป็นการโชว์
ฝีไมล้ายมอืทแีทจ้รงิกวา่ขอ้ 3.   

5. Rejection rate การจัดซือจะไม่มีประสทิธภิาพเลยถา้สนิคา้ทีซือหรือบริการที
ว่าจา้งตก Spec อยู่บ่อยๆ แมว้่าฝ่ายจัดซอืจะทํา Cost savings ไวม้ากมายเพยีงใดแต่ก็จะตอ้ง
มาชดเชยความเสยีหายจากของดอ้ยคณุภาพ ในทสีดุก็ยอ่มไมคุ่ม้กนั การตัง KPI เรอืงคณุภาพ
จงึเป็นสงิทขีาดมไิด ้

6. Late delivery rate เรืองการส่งของไม่ทันเวลาในขอ้นีก็เป็น KPI ทีสําคัญมาก
เชน่กัน ต่อใหร้าคาถูกและคุณภาพดมีากเพยีงใด แต่ถา้มาชา้ไม่ทันการณ์ก็ไรป้ระโยชน์ อกีทัง
ยังอาจเสยีหายจากการถกูปรับหรอืเสยีชอืเสยีงอกีดว้ย เมอืมกีารตัง KPI เรอืงนีขนึมาแลว้ ทาง
ฝ่ายจัดซอืก็ตอ้งคอยตดิตามและประเมนิผลงานของซพัพลายเออรอ์ยา่งตอ่เนอืง 

7. Purchasing cycle time วงจรในการทํางานจัดซอืนีหมายถงึระยะเวลาตังแต่ฝ่าย
จัดซอืไดร้ับใบขอใหซ้อื (PR – Purchase requisition) และนับเวลาไปจนกว่าจะออกใบสังซอื
ได ้(PO – Purchase order) การตัง KPI ในประเด็นนีทําใหฝ่้ายจัดซอืตอ้งทํางานเชงิรกุมากขนึ
เพอืจะลดวงจรเวลาใหส้นัลง 

8. Customer satisfaction ความพงึพอใจของลกูคา้ในทนีีหมายถงึ
ลูกคา้ภายใน นันก็คอืบรรดา Users ทังหลายนันเอง เรืองนีอาจตอ้งสรา้งเป็น
แบบสอบถามเพือใหบ้รรดา Users แสดงความคิดเห็นตอบกลับมา อันจะ
นําไปสูก่ารพัฒนาปรับปรงุกระบวนการทํางานเสยีใหม ่

9.  Purchasing operating cost as a percentage of managed spend กา ร
ทํางานของฝ่ายจัดซอืยอ่มมคีา่ใชจ้่าย เรมิตังแตเ่งนิเดอืนของฝ่ายจัดซอื สวัสดกิาร คา่โสหุย้ที
เกยีวขอ้งเชน่คา่ไฟฟ้า คา่แอร ์คา่เสอืมราคาคอมพวิเตอร ์คา่ใชจ้่ายเหลา่นีรวมกันแลว้คดิเป็นกี
เปอรเ์ซน็ตข์องยอดเงนิจัดซอืวา่จา้งทฝ่ีายจัดซอืเป็นผูดํ้าเนนิการ ยงิตําก็ยงิคุม้คา่ 

10. Training hours per purchaser การทํางานของฝ่าย
จัดซอืจําเป็นตอ้งไดร้ับการพัฒนาปรับปรงุใหทั้นสมัยและมปีระสทิธภิาพ
อยู่ตลอดเวลา จงึตอ้งมกีารฝึกอบรมอย่างต่อเนือง เขาจงึตังเป็น KPI 
เอาไวว้ัดดูว่านักจัดซอืแต่ละคนไดม้เีวลาฝึกฝนปัดฝุ่ นหรือเรียนรูต้าม
สมควรหรอืไม ่



ทัง 10 ขอ้ทีกล่าวมานีคือตัวอย่าง KPI ทีใชก้ันแพร่หลายในงานจัดซือ แต่มิได ้
หมายความว่ามีอยู่เพียงเท่านีก็หาไม่ แทท้ีจรงิแลว้ยังมีมากกว่านีซงึท่านสามารถไปเรียนรู ้
เพมิเตมิไดโ้ดยการเขา้คอรส์อบมรมสมัมนาเรอืง “วธิวีัดผลงานจัดซอืและการทํารายงานจัดซอื” 
ซงึจะทําใหท้า่นเขา้ใจหลักคดิอยา่งละเอยีดในการตัง KPI นะครับ 

ผมอยากใหข้อ้สังเกตุเกยีวกับการตัง KPI ไวว้่าอย่าหลับหูหลับตาเนน้อยู่แต่เรอืง Cost 
savings ถา้ทา่นเคยไดศ้กึษาเรอืง Balanced Scorecard (BSC) มาบา้งแลว้ ทา่นก็จะพบวา่การ
ทํางานตอ้งเนน้ใหค้รบทัง 4 มุมมอง เรืองของ Cost savings เป็นมุมมองเกยีวกับ Financial 
perspective (มุมมองดา้นการเงนิ)เท่านัน อย่าลมืหา KPI ทไีปสนับสนุนอกี 3 มุมมองดว้ยนะ
ครับ อันไดแ้ก่ Customer perspective (มุมมองดา้นลูกคา้), Internal process perspective 
(มมุมองดา้นการจัดการภายใน), Learning & Growth perspective (มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละ
การเตบิโตพัฒนา) 

หลักคดิในการทํางานมอียูว่า่ทกุธรุกจิตอ้งการกําไรทังนัน ดังนันมมุมองแรกก็คอืมมุมอง
ดา้นการเงนิหรอื Financial perspective ว่าทําอย่างไรจงึจะลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายลงได ้เพอื
จะไดม้กีําไรเพมิขนึ เราจงึตัง KPI เกยีวกบั Cost savings 

บรษัิทเราจะมกีําไรมากก็ตอ่เมอืมลีกูคา้มาซอืหรอืมาจา้งมากๆ และเขาจะมาซอืมาจา้งก็
ต่อเมือเขาไวใ้จหรือเขาพึงพอใจในสนิคา้หรือบริการของเรา นีคือมุมมองดา้นลูกคา้หรือ 
Customer perspective เราจงึตอ้งตัง KPI เกยีวกับคุณภาพสนิคา้ การจัดส่งรวดเร็วตรงเวลา 
การลด Cycle time เป็นตน้ เพอืใหแ้น่ใจวา่เราสามารถสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ได ้

สนิคา้และบรกิารของเราจะดเีป็นทถีกูใจลกูคา้ก็ตอ่เมอืเรามกีระบวนการทํางานทดี ีนันก็
คอืมุมมองของ Internal process perspective เราจงึตอ้งมกีารปรับปรุงกระบวนการทํางานให ้
ถกูตอ้งและทันสมัยมปีระสทิธภิาพเหนือคูแ่ขง่ หรอือยา่งนอ้ยก็ตอ้งไมด่อ้ยกวา่คูแ่ขง่ เรอืงนีก็ใช ้
KPI ทเีกยีวกบั Lead-time อตัราการถกู Reject เป็นตน้ 

และสุดทา้ยการมกีระบวนการทํางานทดีมีปีระสทิธภิาพจะเป็นไปไดก้็ต่อเมอืพนักงาน
จะตอ้งไดร้ับการพัฒนาหรอืฝึกอบรมเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือง จงึตอ้งตัง KPI เกยีวกบัชวัโมงทใีชไ้ป
ในการฝึกอบรม ความรูท้รํีาเรยีนกันมานันมหีมดอายดุว้ยนะครับ จงึตอ้งมกีารเรยีนรูเ้พมิเตมิหรอื
ปัดฝุ่ นตลอดเวลา ทเีขาเรยีกกนัวา่ Continuous Learning  

สังเกตไหมครับว่าถา้มุ่งมันเอาแต่จะลดค่าใชจ้่าย เอาเรือง Cost savings นํากระบวน
โดยไมล่มืหลูมืตา อาจมผีลแซกซอ้นตามมาเยอะแยะ มคํีาเตอืนวา่อยา่ตัด
ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทีขวางหนา้ แต่ตอ้งเลือกตัดเฉพาะส่วนทีเป็นไขมัน
สว่นเกนิ ฝรังบอกวา่ Cut the fat, not the muscle!  

บางทีก็เผลอไปตัดค่าฝึกอบรมและเรียนรู ้แลว้คนทํางานจะทัน
โลกหรอืจะเกง่ไดอ้ยา่งไร  

กระบวนการทํางานจะดไีดอ้ยา่งไรถา้คนเกง่ไมพ่อ  

ลูกคา้จะพอใจสนิคา้และบรกิารของเราไดอ้ย่างไรถา้กระบวนการทํางานขลุกขลักไม่
ราบรนืและไรป้ระสทิธภิาพ  

และบรษัิทจะมกีําไรไดอ้ยา่งไรถา้ลกูคา้ลดลงเรอืยๆ  

ดว้ยเหตนุ ีการตัง KPI จงึเป็นเรอืงทคีวรพถิพีถิัน มใิชต่ังตามแฟชนั หรอืแหต่ามชาวบา้น
แบบไม่รู เ้หตุรู ผ้ลทีแทจ้ริง  ไม่ งันอาจเ จ็บตัวหรือสรา้งความเสียหายต่อบริษัทโดย
รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ก็ไดน้ะครับ    


