
บทที่ 18 

พื้นฐานการควบคุม 

(Foundations of Control) 
 

ความสัมพันธต้ังแตการวางแผนจนถงึการควบคุมองคการ 

 

ารควบคุม (Control) เปนวิธีการตรวจสอบใหถูกตองเพื่อทาํใหเกิดความแนใจวา  
จุดมุงหมายและแ

ทําไดดังนี้ 

ือทางการตลาดภายนอก ในการ

2. tic Control เปนแนวทางที่เนนอํานาจหนาที่ขององคการ โดยการใชผาน      

ก
ผนงานของกิจการที่ใชอยูไดเปนไปตามเปาหมายหรือไม ถือวาเปนหนาที่ของ

ผูบริหารทุกคนนับต้ังแตประธานจนถึงหัวหนางาน 
แนวทางในการออกแบบระบบการควบคุม กระ

1. Market Control เปนแนวทางที่เนนการใชเครื่องม
กําหนดมาตรฐานที่นาํไปใชในระบบการควบคุม ใชกับกิจการที่สินคาและบริการมี
ความชัดเจนหรือมีลักษณะเฉพาะ รวมถึงกิจกรรมทีก่ําลังเผชิญกบัการแขงขันทาง
การตลาด 

Bureaucra
กฎระเบียบทางงบการบริหาร กรรมวิธ ีนโยบาย มาตรฐานของกิจกรรม และเครื่องมือ   



ทางการบริหารอื่นๆ เพื่อใหแนใจวาพนกังานไดปฏิบัติงานโดยมพีฤติกรรมที่เหมาะสม
ไดมาตรฐานตามที่ไดวางไว 

3. Clan Control เปนวิธีการออกแบบระบบควบคุมโดยพฤติกรรมของพนกังานถกูกาํหนด
โดยคานยิมรวม ปทัสถาน ธรรมเนยีมปฏิบัติ พิธีการ ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
องคการอื่นๆ ใชกับกิจการที่ทํางานเปนทีม และการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว 

 

ระบวนการควบคุม (The Control Process) 

 คือ 

al performance) 

ctual performance 

3. ผิดพลาดหรือส่ิงที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน (taking managerial 

การควบคุมม

าทีท่ี่เปนกิจกรรมทางบริหารซึ่งเปนลูกโซเชื่อมกัน 

ก

ประกอบดวย 3 ข้ันตอนที่แยกกันอยางชัดเจน

1. การวัดผลการปฏิบัติงานจรงิ (measuring actu

2. การเปรียบเทยีบผลการปฏบัิติงานจริงกับมาตรฐาน(comparing a
against a standard) 

การดําเนินการแกไขขอ
action to correct deviations or in adequate standards) 

คีวามสาํคัญเนื่องจาก 

1. เปนการเชื่อมโยงของหน



2. เปนวธิีการเดยีวทีท่าํใหผูบริหารไดรูวาเปาหมายทีว่างไวไดบรรลุผลหรือไม 

3. เปนกิจกรรมทีเ่ชื่อมโยงกับหนาที่ทางการบริหารคือการวางแผนและการมอบหมาย

รูปแบบขอ ype of Control) : 

ol or Feed forward) เปนการควบคุมเพื่อปองกัน

2. ิบัติงาน (Concurrent Control) เปนการควบคุมระหวาง

3. เปนการควบคุมภายหลงัจากทีก่าร

ขั้นตอน 3 ข

งาน 

ารวางแผนทั้งหมด ซึ่งมีสัญญาณบอกวาควรจะเขาไปตรวจสอบวา

2. การวั

านใดที่เบี่ยงเบนไปจากที่กําหนด จะไดมีการ

3. การแ

องคการ 

 

กิจกรรมตางๆ 

งการควบคุม (T

1. การควบคุมกอนลวงหนา (Precontr
กระบวนการเพื่อดูวาเปนไปตามแผนหรือไม ตอจากนัน้มีการเปลี่ยนแปลงปจจัยการ
ผลิตหรือกระบวนการ 

การควบคุมระหวางปฏ
ดําเนนิงานอยู หรือขณะทีก่จิกรรมกําลงัดําเนนิอยู 

การควบคุมขอมูลยอนกลับ (Feedback Control) 
กระทาํไดเกิดขึ้นแลววัดผลผลิต (output) ของกระบวนการและการใชวิธีการแกไขใน
ระบบหรือปจจัยตางๆ ที่ใชในการผลิต (input) นอยเมื่อเทียบกับกําลงังานทัง้หมด  

ั้นตอนของกระบวนการควบคุม : 

1. การกําหนดมาตรฐาน 

- เกณฑการปฏิบัติ

- จุดที่เลือกในโปรแกรมก
มีการดําเนินการอยางไร  โดยไมตองเฝาดูทุกๆ ข้ันตอน 

ดการปฏิบัติงานเทยีบกับมาตรฐานเหลานี ้

- การมองดูไปขางหนาเพื่อดูวาการดําเนินง
ตรวจสอบลวงหนา (และสามารถหลีกเลี่ยงโดยใชการกระทําที่เหมาะสม) 

กไขการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานเหลานี ้

- เกี่ยวของกับตําแหนงงานและหนาที่ของ

 

 



รูปแบบของมาตรฐานทีส่าํคัญสามารถแบงออกเปนประเภทไดดังนี้ : 

1.  มาตรฐานกายภาพ (Physical Standards) การวัดที่ไมเกี่ยวกับทางการเงนิ ซึง่เปน
การวัดในระดบัปฏิบัติการ เชน ชั่วโมงแรงงานตอหนวย หรือผลที่ไดรับหรือคุณภาพ 
เชน ความยากลําบาก หรือความอดทน 

2.  มาตรฐานตนทุน (Cost Standards) การวัดทางการเงนิใชกับการเปนปกติในระดบั
การปฏิบัติการ เชน ตนทนุทางตรง/ทางออมตอหนวย และตนทนุขายตอหนวยของการ
ขาย 

3. มาตรฐานเงนิทุน (Capital Standards) การวัดทางการเงนิใชกับส่ิงที่เปนกายภาพ 
เชน ผลตอบแทนจากการลงทุน  และอัตราสวนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธสวนใหญ
กับงบดุล 

4. มาตรฐานรายได (Revenue Standards) มูลคาทางการเงินที่เกี่ยวกับการขาย    
เชน ยอดขายตอลูกคา รายไดตอจํานวนไมลที่โดยสาร และยอดขายตอหัวในเขต  
พื้นที่หนึ่ง 

5. มาตรฐานโปรแกรม (Program Standards) เชน โปรแกรมการพฒันาผลิตภัณฑ
ใหม 

6. มาตรฐานที่จบัตองไมได (Intangible Standards) มาตรฐานที่ไมสามารถ
แสดงออกไดทางกายภาพหรือการวัดทางการเงนิ เชน ความจงรักภักดีของหัวหนา
งานทีม่ีตอจุด  มุงหมายของบริษัท 

7. เปาหมายที่เปนมาตรฐาน (Goals as Standards) หมายถึง การใหความหมาย
ที่ชัดเจน 

 การควบคุมระบบขอมูลยอนกลับ (Feedback System) : 

ตัวอยางของขอมูลยอนกลับ เชน เครื่องทาํความรอน เครื่องทําความเย็น เครื่องวัด
ความดันของรางกาย และเกรดกลางเทอม 

เปนระบบที่จะบอกผูบริหารถึงสิ่งที่จะตองแกไขใหทันเวลา เพราะวาปญหาจะ
เกิดขึ้น ถาหากไมมีการกระทําสิง่ใดสิ่งหนึง่ในปจจุบนั 



คุณภาพของระบบการควบคุมที่มีประสิทธภิาพ (Qualities of an effective control system) 

 

1. มีความถูกตอง (Accuracy) 

y) 

tandability) 

iteria) 

รณีพิเศษ (Emphasis on the exception) 

 

 

2. ทันเวลา (Timeliness) 

3. ประหยัด (Economy) 

4. ยืดหยุนมาก (Flexibilit

5. สามารถเขาใจได (Unders

6. มีเกณฑที่สมเหตุสมผล (Reasonable cr

7. คุมจุดสําคัญๆ (Strategic placement) 

8. เนนการควบคมุกิจกรรมที่ขอยกเวนเปนก

9. ใชเกณฑในการควบคุมหลายๆ อยาง (Multiple criteria) 

10. ตองมีการแกไขใหถูกตอง (Corrective action) 

 



ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกแบบการควบคุม 

 

ระเด็นดานจริยธรรมตอการควบคุม (Ethical Issues in Control) 

e Privacy) เปนเรื่องที่ไดรับ
การกลาวถงึมาก

คอมพิวเตอร (Computer Monitoring) 

ารทํางานของพนักงาน 

การควบ havior) 

สวนมากเนนในดานความปลอดภัย  
การควบ

ป

ความเปนสวนตัวในการทํางาน (Employee Workplac
คือเร่ืองของการติดตอส่ือสารทาง E-mail ซึ่งการ-รับขอมูลขาวสารนั้นมีขอบเขต

หรือขอจํากัดอยางไร ในบางครั้งถาองคการมีระบบการควบคุมมากเกินไปจะกอใหเกิดการลวงล้าํ
ความเปนสวนตัว 
การตรวจตราโดย

วัตถุประสงคของการใชคอมพิวเตอรในการตรวจสอบคือ 

1. เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 

2. เพื่อควบคุมตนทนุ พฤติกรรมในก

3. เพื่อเปนการตรวจสอบพนักงานที่อูงาน 
คุมนอกเวลาปฏบัิติงาน (Off-the-Job Be

เปนการควบคมุพฤติกรรมของพนักงานนอกเวลางาน 
คุมดานตนทนุ การเสพยาเสพตดิและสุขภาพอนามยั กิจการหลายแหงมนีโยบายควบคุม

โดยมีการตรวจสอบพฤติกรรมของพนกังานนอกเวลาทาํงาน รวมทั้งมีการกระตุนใหปฏิบัติในสิ่งที่



ถูกตอง เชน การสูบบุหร่ี  การดื่มสุรา ยาเสพติด รวมทัง้การแขงขันกฬีาที่มีอันตราย เชน แขงรถ ปน
เขา ฯลฯ 

บริษัทระหวางประเทศ (International Companies) มีขอพิจารณาพิเศษในการควบคุมคือ
การควบคุมจะตองมีความยืดหยุน และพิจารณาถึงสภาวะแวดลอมเฉพาะอยางขององคการและ
ของประเทศ 

- ระยะทางทางภูมิศาสตร ทําใหตองใชการควบคุมบางอยาง เชน การสังเกตเกิดความ
ลําบาก 

- จําเปนตองมีการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมใหเขากับสภาวะแวดลอมในทองถิน่ 

- คาแรงงาน (Labor Costs) 

-  ผลิตภาพ (Productivity) 

- การกําหนดราคา และอัตราแลกเปลี่ยนทําใหความสามารถทาํกาํไรและผลตอบแทนจาก
การลงทุนผิดไป 

- การจัดแบงแผนกงานขององคการในบริษทัระหวางประเทศ อาจมีความตางกนั 

- แหลงของผูบริหารระดับสูง และวัฒนธรรมของประเทศมีความแตกตางกนั 

 

 



คําถามทายบท 

บทที่ 18 
1. รูปแบบของการควบคุมสามารถดําเนนิการไดในลักษณะใดบาง และในแตละลักษณะ

จําเปนตองอาศัยปจจัยอะไรเขาชวย 

2. กระบวนการของการควบคุม (The Control Process) สามารถดาํเนินการไดโดยมี
ข้ันตอนอยางไรบาง 

3. อธิบายความหมายของคําตอไปนี้ 

3.1 Feed forward Control 

3.2 Concurrent Control 

3.3 Feedback Control 

 

------------------------------ 
 


