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และวธีิการอืน่ 
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ตอนที ่11.1 แนวคดิการกาํหนดกลยุทธ์ 
11.1.1 วิวฒันาการและกระบวนการการบริหารเชิงยทุธ์ 
 
1. วิวัฒนาการของการบริหารกลยทุธ์ 
 
- “กลยทุธ์” มาจากภาษากรีกโบราณ คือ คาํวา่  Strategia หรือ Strategos 
- “กลยทุธ์” : ศิลปะและศาสตร์ของแนวการบงัคบับญัชา 
- ในแง่การบริหารงานทัว่ไป : แนวทางการดาํเนินงานท่ีจะนาํไปปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามนโยบาย
หรือ วตัถุประสงคท่ี์องคก์รไดก้าํหนดไว ้
- ในทางธุรกิจ : วิธีการออกแบบหรือการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมต่อการกาํหนดจุดหมายปลายทาง
ของธุรกิจในอนาคต 
- ในทางสาธารณสุข : ยทุธศาสตร์ : หลกัอนัเป็นกรอบการดาํเนินงานการพฒันา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสุดยอดท่ีกาํหนดไว ้  ( แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ) 
- นกัวิชาการ : กลยทุธ์ : เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนท่ีจะช่วยใหท้ราบจุดยนื(Where 

you are) ท่ีเป็นอยูแ่ละส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต (Where you want to be) 
      
- พ.ศ. 2503   : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) USA. 
   เป็นแกนนาํใหมี้การศึกษาดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
       
                          ไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางและแพร่หลาย 
                        และเขา้ไปมีบทบาทในศาสตร์อ่ืน ๆรวมทั้งทางการบริหารสาธารณสุขดว้ย 

- หลกัการของ “5ps” : Prof. Henry Mintzberg เสนอขอบข่ายกลยทุธ์ หลายประเดน็ดงัน้ี 
+ กลยทุธ์คือ แผนงาน 
+ กลยทุธ์คือ แบบแผน หรือ รูปแบบ 
+ กลยทุธ์คือ การกาํหนดฐานะ หรือตาํแหน่ง 
+ กลยทุธ์คือ กลวิธีในการเดินหมาก 
+ กลยทุธ์คือทัศนภาพ 

 
2. กระบวนการการบริหารเชิงยุทธ์ 
 - การจัดการเชิงกลยุทธ์ (The Strategic Management) 

        : กระบวนการ : แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
  2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์  (Conduct a Situation Analysis) 

2.2  การกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์ร  (Formulate the Organizational Strategy)   
2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์   (Implement the Strategy) 

2.4 การควบคุมและประเมินผลตามกลยทุธ์(Maintain Strategic Control & Evaluation) 
 



 
 
- T.L. Wheelen and J.D. Hunger ไดก้าํหนดรายละเอียดของขั้นตอนท่ีลึกและแตกยอ่ย
ออกไป โดยผกูโยงกบัหลกัการคิดในเชิงการตดัสินใจ (Strategic Decision-Making Process) 

(ขอใหศึ้กษาจากภาพ 11.4 กระบวนการตดัสินใจในเชิงกลยทุธ์ หนา้ 170) 
มีขั้นตอนท่ีแตกยอ่ยแยกเป็นประเดน็ต่าง ๆได ้8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.การประเมินผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัของหน่วยงาน 
2. การตรวจสอบและประเมินส่วนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ต่เดิมขององคก์ร 
3. การทบทวนผูบ้ริหารกลยทุธ์โดยคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง 
4. การวิเคราะห์องคป์ระกอบของกลยทุธ์ : SWOT Analysis 
5. การทบทวนและปรับทิศทางของภารกิจและวตัถุประสงคใ์หม่ 
6.การกาํหนดกลยทุธ์ ประเมินทางเลือก และเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
7. การดาํเนินการตามกลยทุธ์ 
8. การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ท่ีไดป้ฏิบติังานไปแลว้ 
 

11.1.2 ความสมัพนัธ์ในทางกลยทุธ์ 
           (ภาพประกอบหนา้ 171) 

1. การกาํหนดกลยุทธ์แต่ละระดับในภาครัฐ 
โดยทัว่ไปอาจจะแบ่งความรับผดิชอบของผูบ้ริหารได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

1.1ความรับผดิชอบของนกับริหารระดบัสูง 
1.2 ความรับผดิชอบของนกับริหารระดบักลาง 
 1.3 ความรับผดิชอบของนกับริหารระดบัต้น หรือระดบัปฏิบัติการ 
     2. การกาํหนดกลยุทธ์แต่ละระดับในภาคเอกชน 
  ซ่ึงมีส่วนดูแลสุขภาพของประชาชนในอีกบทบาทหน่ึง เช่น บริษทัจาํหน่ายอาหาร ยา เวชภณัฑ์
หรือหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในระดบัมูลนิธิ หรือ NGO ต่าง ๆ 
ภาคราชการ : หน่วยงานหรือประเภทของแผน เป็นตวักาํหนด 
ภาคเอกชน  :  ลกัษณะของาน เป็นตวักาํหนด 
 
มกัจะจดัลาํดบัความสมัพนัธ์ของกลยทุธ์ แบ่งเป็น 3 ระดบัลดหลัน่กนั ดงัน้ี 
(ภาพ หนา้ 173 ) 
 

ขั้นท่ี 2 
การกาํหนดกล

ยทุธ์ขององคก์าร 

ขั้นท่ี 4 
การควบคุมและ
ประเมินผล 

ขั้นท่ี 3 

การปฏิบติัตาม
กลยทุธ์ 

ขั้นท่ี 1 
การวเิคราะห์
สถานการณ์ 



 
Corporate Strategy (ระดบับริษทั) 
 
Business Strategy (ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย) 
                                   
Function Strategy (ระดบัผูจ้ดัการปฏิบติัการ) 
 
2.1 กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate Strategy) 
เช่น การกาํหนดกลยทุธ์ เพื่อการขยายตวัทางธุรกิจ 

1. กลยทุธ์หลกั 
- กลยทุธ์การเจริญเติบโต 
- กลยทุธ์ความคงท่ี 
- กลยทุธ์การตดัทอน/การป้องกนั 
- กลยทุธ์ร่วมกนั 
2. กลยทุธ์การจดัสรรทรัพยากร 

• แมทริกซ์ความเจริญเติบโต-ส่วนครองตลาด BCG 
• การกลัน่กรองธุรกิจแบบ GE (GE business screen) 

 
2.2 กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) 

        ตามแนวคิดของ Porter การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จะประกอบดว้ยกลยทุธ์ดงัน้ี 
• การสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
• ความเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน 
• การปรับตวัท่ีรวดเร็ว 
สาํหรับกลยทุธ์การปรับตวัใหรั้บต่อการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Miles and 
Snow จะประกอบดว้ย 

- กลยทุธ์ผูป้้องกนั  
- กลยทุธ์ผูแ้สวงหา 
- กลยทุธ์ผูว้ิเคราะห์ 
- กลยทุธ์ผูต้อบโต ้
2.3 กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) 
- เช่น 

• กลยทุธ์การตลาด 
• กลยทุธ์การเงิน 
• กลยทุธ์การผลิต 
• กลยทุธ์การปฏิบติัการ 

 
 
 
 



11.1.3 หลกัเกณฑก์ารเลือกกลยทุธ์ 
1. หลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณากาํหนดกลยุทธ์ เช่น 
- โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
- ระดบัของกลยทุธ์ตอ้งเขา้กบัหลกัเกณฑม์าตรฐาน 
- จะช่วยขจดัหรือลดอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการนาํไปใช ้
2.ข้อพงึระวงัในการกาํหนดรูปแบบกลยุทธ์ เช่น 
- เขา้ใจง่ายและมีคาํอธิบายเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัแจง้ ถา้เป็นการเสนอเพ่ือการพิจารณา 
- การอธิบายใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจ ควรตอ้งอธิบายรายละเอียดเป็นขั้นตอนและมีระบบ 
3. ความสําเร็จและความล้มเหลวของการเลอืกกลยุทธ์ 
ผลลพัธ์ดงักล่าวอาจจะเกิดจากความบกพร่อง ดงัน้ี 
3.1 เกิดจากการละเลยการวิเคราะห์ท่ีดีพอ 
3.2เกิดจากการวิเคราะห์ท่ีเขา้ขา้งตนเอง 
3.3 เกิดจากการวิเคราะห์ท่ีไร้ประโยชน ์
…………………………………………………… 
 
ตอนที ่11.2 การกาํหนดกลยุทธ์จากสภาพปัญหา วสัิยทศัน์ นโยบาย  
                   และแผนงาน 
   11.2.1 การกาํหนดกลยุทธ์จากสภาพปัญหา  

 

 
                          (ศึกษาภาพ หนา้ 181 แสดงขั้นตอนการกาํหนดปัญหาสาธารณสุขของโครงการ) 

 
*การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาสาธารณสุขจะมุ่งไปท่ีประเดน็วิกฤตก่อน  

 
การวางแผนกลยุทธ์เพือ่แก้ไขปัญหา 
• ปัญหาคืออะไร 
• มีสาเหตุมาจากอะไร 
• วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายในการแกปั้ญหาคืออะไร 
• กลยทุธ์และวิธีการแกปั้ญหาควรทาํอยา่งไร 

 

ระดบัปัญหา = สภาพท่ีเป็นจริง – สภาพท่ีตอ้งการ 
หรือ 
ระดบัปัญหา = สภาพท่ีเป็นจริง – ระดบัมาตรฐานท่ีควรจะเป็น 



 
                       ภาพ แสดงกระบวนการแกปั้ญหา 

กระบวนการตดัสินใจในการแกปั้ญหา มีลกัษณะท่ีสาํคญั 5 ประการคือ 
1. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา 
2. ระบุวตัถุประสงค ์
3. คิดคน้ทางเลือกในการแกปั้ญหา 
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบและจดัลาํดบัทางเลือก 
5. การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 

11.2.2 การกาํหนดกลยุทธ์จากวสัิยทศัน์ นโยบาย และแผนงาน 
1. ในภาครัฐ 

กลยทุธ์ในระดบันโยบาย(policy Strategy) และแผนกลยทุธ์ (Strategy Plan)มกัจะพบเสมอ
ในแวดวงราชการท่ีมีระดบัขั้นของแผน จากระดบับนของกระทรวง ทบวงลงมาสู่ระดบักลาง ใน
ระดบัของกรมและระดบัปฏิบติัการ ดงัปรากฏในภาพหนา้ 187 
            ในปัจจุบนัการกาํหนดวิสยัทศัน์ แยกส่วนในแต่ละกระทรวง อาจไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
สลบัซบัซอ้นของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเช่นในปัจจุบนัได ้จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดร่วม
ของหน่วยงานหรือของประเทศข้ึน  ดงัเช่น 

- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ท่ีจะยดึหลกัการพฒันาประเทศ ตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

- แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ :แผนงานระดบัประเทศ ซ่ึงทุกหน่วยงานของภาครัฐ
(กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ) จะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบ 

- ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ จากวิสยัทศัน์ วตัถุประสงค,์เป้าหมาย 
ดงัน้ี 

 

สาเหตุ 

วธีิการ 

วตัถุประสงค ์

สถานการณ์ 

ปัญหา 

กลยทุธ์ 



วสัิยทศัน์ : กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นองคก์รหลกัในการกาํหนดนโยบาย และมาตรฐาน 
กาํกบัดูแล สนบัสนุนและประสานกบัทุกองคก์รในสงัคม ในการพฒันาระบบสุขภาพของชาติ
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
วตัถุประสงค์ : กาํหนดไว ้5 ประการ เช่น 

- เพื่อปฏิรูปโครงสร้าง องคก์ร พฒันาระบบบริหารจดัการกระทรวงสาธารณสุข... 
- เพื่อสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
- เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ  

        เป้าหมาย : มี 6 ขอ้ เช่น 
• ปรับปรุงระบบ/ขนาด และโครงสร้างองคก์ร/กลไกใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจใหม่ 
• คนไทยทุกคนมีหลกัประกนัสุขภาพ 
• ระบบบริการสาธารณสุขมีศกัยภาพสูง 

        ยุทธศาสตร์ : มี 7 ประเดน็ เช่น  
- การพฒันาระบบบริหารจดัการเพ่ือสุขภาพ 
- การพฒันาหลกัประกนัดา้นสุขภาพและคุณภาพบริการ 
- การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชน 

 
2.ในภาคเอกชน 

    จะใหค้วามสนใจในทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด ภายใตค้วามเส่ียงท่ี
พอจะรับได ้
การกาํหนดกลยทุธ์มกัจะแยกเป็นประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1.1การตลาด (Marketing) 
1.2ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Services) 
1.3การจดัองคก์ร (Organization) 
1.4ดา้นบุคลากร (Personnel) 
1.5ความเจริญเติบโต (Growth) 
1.6การเงิน (Finance) 
1.7อ่ืน ๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) 
……………………………………………………… 
 

11.3การกาํหนดกลยุทธ์โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ ภาวะคุกคามและ
วธีิการอืน่ 
  11.3.1การกาํหนดกลยุทธ์โดยการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ ภาวะคุกคาม 

           1. การกาํหนดกลยทุธ์โดยการประยกุต ์SWOT Analysis : ภาครัฐ 
โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั 10 ประการ คือ 

1.1 การกาํหนดขอ้ตกลงหรือแนวคิดเบ้ืองตน้ในการวางแผนกลยทุธ์ 



1.2 อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ร 
1.3 กาํหนดพนัธกิจและบริการหรือค่านิยมขององคก์ร 
1.4 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
1.5 ระบุประเดน็ท่ีจะนาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ 
1.6 การกาํหนดกลยทุธ์ 
1.7 ทบทวนและอนุมติักลยทุธ์และแผน 
1.8 การกาํหนดรายละเอียดของแผน 
1.9 การนาํแผนไปปฏิบติั 
1.10 การประเมินผล 

2. การกาํหนดกลยทุธ์โดยการประยกุต ์SWOT Analysis :  ภาคเอกชน 
     การวางแผนโดยเร่ิมจากการ 
2.1 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) 
 - วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของสงัคม : PEST Analysis 
             P = Political Component 
    E = Economic Component 
    S = Sociocultural Component 
    T = Technological Component 
 - วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของงาน (Task Environment) 

                       1. เป็นการวเิคราะห์เพื่อความเขา้ใจกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder) ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบังาน 
                       2. Michael E. Porter : The Five Competitive Forces” Model 
                ( ดูภาพประกอบ หนา้ 202 ) 

 
2.2 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  (Internal Environment) 
     พิจารณาปัจจยัท่ีสาํคญั 3 ประเดน็ คือ 
         1. ทรัพยากร (Resource) 
         2. ความสามารถหลกั (Core Competencies) 
         3. มาตรฐานการเปรียบเทียบบริษทักบัคู่แข่งขนั (Benchmarking) 
              (ดูภาพประกอบหนา้ 203) 

 
2.3 จดัทาํ TOWS matrix/SWOT matrix เพื่อจดัทาํทางเลือกของกลยทุธ์ 
    ประกอบดว้ยปัจจยัภายในคือ 1. จุดอ่อน(W = Weakness) 2. จุดแขง็(S= Strengths) 
                   และปัจจยัภายนอก 1.ภาวะคุกคาม/ขอ้จาํกดั (T= Threats) 
                                                   2. โอกาส (O= Opportunities) 
    - เม่ือทาํเป็นตาราง (ภาพท่ี 11. 1 หนา้ 205) จะไดท้างเลือกกลยทุธ์ 4 แบบ คือ 
                ๑.กลยทุธ์ SO : จุดแขง็ภายในดีและยงัมีโอกาสจากภายนอกท่ีดีดว้ย เป็นกลยทุธ์ท่ีควร
จะเลือกมากท่ีสุด 



 ๒.กลยทุธ์ ST : เป็นกลยทุธ์ท่ีองคก์รเลือกใชจุ้ดเด่นของตนเอง ภายใตข้อ้จาํกดัของ
สถานการณ์ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
               ๓.กลยทุธ์ WO : เป็นการกาํหนดกลยทุธ์ของกิจการท่ีพอจะมีโอกาสอยูบ่า้ง แต่ตอ้งตดั
จุดอ่อนท่ีอาจจะกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 
   ๔.กลยทุธ์ WT : เป็นทางเลือกของกลยทุธ์ท่ีอาจเรียกวา่ ตั้งรับ โดยพยายามลบจุดอ่อน
และหลีกเล่ียงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ซ่ึงในบางสถานการณ์ไม่สามารถเลือกกลยทุธ์ทางดา้นอ่ืนได ้
 
11.3.2 การกาํหนดกลยุทธ์โดยวธีิการอืน่ ๆ 

1. การกาํหนดกลยทุธ์ตามตวัแบบของ Boston Consulting Group (BCG) 
   ไดเ้สนอแนวคิดการวิเคราะห์การวางทิศทางกลยทุธ์วา่จะรุกหรือจะรับในทางธุรกิจ โดยนาํ
ปัจจยัทางความเจริญเติบโตของตลาด มาเปรียบเทียบกบัส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเป็นจริง (โดย
ทั้งสองปัจจยัแบ่งระดบัออกเป็น สูง และ ตํ่า)ในรูปของ Matrix ( ตารางหนา้ 208)  
จะไดก้ลยทุธ์ 4 แบบคือ 

 แบบดาวรุ่ง (stars) 
 แบบววัเงิน (Cash Cow) 
 แบบเดก็มีปัญหา(Problem Child) หรือนางแมวป่า (Wild Cats) 
 แบบสุนขัเฝ้าบา้น (Dogs) 

 
2. การกาํหนดกลยทุธ์การแข่งขนักบัเวลาเพื่อความสาํเร็จขององคก์ร (Time Based 

Strategy :TBS ) 
2.1เป้าหมายหลกัของ TBS เสนอประเดน็ท่ีสาํคญัไว ้6 ประการ คือ 

- ตอบสนองลูกคา้ใหต้รงตามความตอ้งการในเวลาท่ีลูกคา้คาดหวงั 
- การนาํขอ้มูลมาใชท้นักบัเวลาท่ีตอ้งการ ประกอบการทาํงาน 
- ทุกฝ่ายงานตอ้งพยายามสร้างสรรคบ์ริการงานใหม่หรือผลิตภณัฑใ์หม่ 
- จะตอ้งสร้างความแตกต่างและหลากหลายทางดา้นบริการหรือผลิตภณัฑ ์
- จะมีการนาํเทคโนโลยหีรือวธีิการทาํงานใหม่มาใช ้
- จะตอ้งใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการติดใจในบริการท่ีจะตรงและทนัความตอ้งการ 
 
2.2กลยทุธ์การแข่งขนักบัเวลาท่ีนาํมาใชท้างธุรกิจ 

- จะเร่ิมตน้จากฝ่ายบริหารท่ีตอ้งตดัสินใจและสัง่การท่ีจะดาํเนินการ 
 
3. กาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัตามแนวคิดของ Porter (Porter’s Generic 
Competitive Strategies) 

     ไดส้ร้างกลยทุธ์ใน 3 แบบคือ 
3.1กลยทุธ์ความเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 
3.2  กลยทุธ์ท่ีเนน้ความแตกต่าง (Differentiation) และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์



3.3 กลยทุธ์ท่ีเนน้เฉพาะส่วน (Focus) 
     ในแต่ละกลยทุธ์ องคก์รตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นทกัษะ ทรัพยากร และ
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
 
4.การกาํหนดกลยทุธ์โดยการเปรียบเทียบกบัองคก์รหรือหน่วยงานชั้นนาํท่ีประสบ
ความสาํเร็จ (Benchmarks) 
 Benchmarks : การท่ีผูบ้ริหารเลือกท่ีจะพิจารณาการบริหารจดัการขององคก์รอ่ืนท่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด เพื่อนาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่งและปรับใหเ้ขา้กบัองคก์รของตนเอง ใหเ้กิด
ความกา้วหนา้และทดัเทียมกนั 
               การเลือกตวัอยา่งท่ีดี โดยปกติอาจจะเลือกได ้2 ทางคือ 
       4.1 พิจารณาหน่วยงานหรือองคก์รของคู่แข่งขนั (Competitive Benchmarking) 
       4.2 พิจารณาจากหนา้ท่ีทัว่ไป (Functional Benchmarking) 

 
 
 
 
…………………………………………………………………
………………………..จบแลว้ครับ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


