KPI

‐ Key Performance Indicator

จากประสบการณ์ของการให้คาํ ปรึกษาทีผ่ า่ นมา จะเห็นได้ว่า หลาย ๆ องค์กร จะมีการเก็บข้อมูล KPI
ทุกเดือน (Monthly) วิ เคราะห์ดแู นวโน้ ม เป็ นไตรมาศ (Quarterly) และสรุปผล KPI เพือ่ นํามา
วางแผนในปี ถัดไป เป็ นรายปี และสรุปในตอนสิ้ นปี (Yearly) ตามวงจร P-D-C–A

KPI สามารถปรับใช้ได้ทงั ้ องค์กร ไม่เพียงแค่ในส่วนระบบคุณภาพเท่านัน้ แต่สาํ หรับบทความนี้ จะ
แนะนําตามระบบบริ หารคุณภาพ ลองมาสรุปรายละเอียดสัน้ ๆ อย่างง่าย ๆ ดูนะครับ และขยายผลสู่
การวัดในเรือ่ งอืน่ ๆ ต่อไป

KPI คือตัวชีว้ ดั ผลประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการบริหาร จะประกอบด้วย
Management, Planning, Organization, Leading & Controlling
KPI ไม่ใช่ตวั ทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ฆ่าคนในองค์กร หรือส่งผลให้พนักงานมีการแข่งขันอย่างสูง KPI ไม่ใช่เครือ่ ง

กดดันผูป้ ฏิบตั งิ าน ควรให้เป็ นตัวชีน้ ําการแก้ไขและการวางแผนปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
สําหรับระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001 ISO 13485 กําหนดเป็ นวัตถุประสงค์เป้ าหมายตามข้อกําหนดที่
5 และ ข้อกําหนดในข้อที่ 8
ประโยชน์ ของ KPI
1)
2)
3)
4)
5)

เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปรับปรุงกระบวนการ
กระบวนการบริหารเข้มแข็ง มุง่ มัน่
ระบบการบริหารกระบวนการ
การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

K – Kill
P- Person
I – Individual

เครื่องมือที่จะช่วยวัด KPI
BSC - Balance Scorecard
KRAs -Key Result Areas
CSF – Critical Success Factors
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ขัน้ ตอนการกําหนด KPI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ทบทวน และกําหนดแนวทางกลยุทธ์ของ KPI
เผยแพร่ ชีแ้ จง KPI การยอมรับร่วมกัน
การสร้างกระบวนการ นําไปใช้
กําหนดปั จจัยทีผ่ ลต่อความสําเร็จ
กําหนดผูร้ บั ผิดชอบ คัดเลือกดัชนีชว้ี ดั
จัดทํารูปแบบการรายงาน การนําเสนอ สรุปผล
การเชือ่ มโยง KPIs กับกลยุทธ์อ่นื ๆ ขององค์กรเพือ่ ช่วยปรับปรุง
การปรับปรุง KPI ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (SMART KPIs)

การกําหนดตัวชี้วดั และค่าของการวัด
ตัวชี้วดั

ค่าของการกําหนดตัววัด

กําหนดตัวชีว้ ดั ในเชิงคุณภาพ

QUALITY

กําหนดตัวชีว้ ดั ในเชิงปริ มาณ

QUANTITY

กําหนดตัวชีว้ ดั ในเชิงต้นทุน

COST

กําหนดตัวชีว้ ดั ในเชิงกรอบเวลา TIME

ค่าเฉลีย่
Rate
อัตรา
Ratio
อัตราส่วน
Percentage จํานวนร้อยละ
Proportion สัดส่วน
Number
จํานวน
Average

*** วัดไม่ได้ ก็บริ หารไม่ได้ -- If you cannot measure You cannot manage
ระดับขัน้ ของ KPI
ระดับองค์กร

เป้ าหมายและตัวชีว้ ดั ในระดับองค์กร

ระดับฝ่ าย

หน้าที่ & ภารกิจของฝ่ ายทีส่ นับสนุ น Goal / KPIs
ภารกิจอื่นๆ

ระดับบุคคล

หน้าทีข่ องบุคคลทีส่ นับสนุ นต่อ KPI ของหัวหน้า/ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ าย
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายพิเศษ
ตัวชีว้ ดั ในระดับบุคคล
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ตัวอย่าง KPI เชิ งคุณภาพในแต่ละกิ จกรรม
จํานวน CAR ทีส่ ามารถแก้ไขได้ทนั กําหนดเวลา
จํานวน CAR จากภายนอกลดลง
ความสามารถในการปรับปรุงทีด่ กี ว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด

QMR :

จํานวนข้อร้องเรียนของลูกค้า
ความเร็วเฉลีย่ ในการจัดการเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้า
จํานวนของเสียทีพ่ บโดยลูกค้าต่อเดือน
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า

Customer

ปริมาณของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
ผลผลิต Productivity
การส่งมอบให้กระบวนการถัดไปตรงเวลาและครบจํานวน
จํานวนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
จํานวนคําร้องเรียนจากลูกค้า เนื่องจากสินค้าไม่ผา่ น spec ต่อเดือน

Production

Quality Control

ความผิดพลาดจากการตรวจสอบซํ้า
สามารถวางแผนการผลิตได้ก่อนการผลิตจริง 15 วัน
การ Back Order ไม่เกิน 30 วัน
จํานวนครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงแผน
ความสามารถในการจัดซือ้ ให้ทนั กําหนดเวลา
ความสามารถในการจัดซือ้ ได้ตาม spec ทีต่ อ้ งการ
ความสามารถในการสังซื
่ อ้ จากผูข้ าย (Supplier) ใน ASL

Planning

Purchasing

การวัดประสิ ทธิ ผลหรือผลสัมฤทธิ์
Input
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รูปแบบการสรุปรายงานและการนําเสนอควรประกอบด้วย :1. ชือ่ ของตัวชีว้ ดั
2. คําจํากัดความของตัวชีว้ ดั
3. วัตถุประสงค์ของตัวชีว้ ดั
4. สูตรคํานวณของตัวชีว้ ดั
5. ชือ่ ของเจ้าของตัวชีว้ ดั
6. ชือ่ ของผูส้ นับสนุ นตัวชีว้ ดั
7. ความถีใ่ นการปรับปรุง(เก็บ)ข้อมูล
8. ข้อมูลทีห่ าได้

9. แหล่งข้อมูล
10. ความถีใ่ นการแสดงผลตัวชีว้ ดั
11. หน่วยของการวัด
12. ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการตามเป้ าหมาย
13. ผูร้ บั ผิดชอบในการตัง้ เป้ าหมาย
14. ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นฐานในการวัด
15. เป้ าหมาย 3 ปี 5 ปี
16. การเก็บรักษาข้อมูล

การสรุปผล KPI นําไปสู่
การพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ในระดับองค์กรหรือระดับบริหาร
การดําเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้าน
การเปลีย่ นแปลง
การสือ่ สารในองค์กร

ก่อนจบของบทความนี้อยากฝากว่า ……..

“อดีตแก้ไขไม่ได้ แต่อนาคต... เราทําให้ดีกว่าเดิมได้

นะคร๊าฟฟ !!!

หลักสูตร KPI –Key Performance Indicator
Pre-Test
Part 1 : ภาพรวม และความเป็ นมา KPI
Part 2 : ขั้นตอนการจัดทํา KPI
1) การกําหนดวิสัยทัศน์นโยบาย แผนงานกับยุทธศาสตร์
2) กําหนด Keywords ที่จาํ เป็ นสําหรับวัดผลงาน
3) กําหนดตัวชี้วดั
4) กําหนดขั้นตอนและวิธีการประเมิน
5) สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน

6) กําหนดกลุ่มเป้าหมายและ
เก็บรวบรวมข้อมูล
7) วิเคราะห์ขอ้ มูล
8) เขียนรายงานการประเมินผล
9) การแผนพัฒนา KPI

Part 3 : Workshop และ Case study

Post Test

www.qtimeconsult.com

4/4

