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และต้นแบบเครื่องมือการพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ  
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จุดประสงค์ในการพัฒนา Entrepreneur Diagnosis Model 
ต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ และต้นแบบเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ (Entrepreneur Diagnosis Model) เป็นเครื่องมือ

ส าหรับการวัดประสิทธิภาพองค์กรและศักยภาพของผู้น าองค์กร ในรูปแบบ Check-list โดยอ้างอิงจากหลักวิชาการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาทางธุรกิจเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการประเมินธุรกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) ซึ่งมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐไปจนถึง
ภาคเอกชน 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ต้นแบบและเครื่องมือดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Prompt Business Check ที่ใช้ในการประเมินและให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาศักยภาพใน 

การประกอบธุรกิจและ Prompt Entrepreneur Check ที่ใช้ในการประเมินและให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีช่องทางใน 
การใช้งานจะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบออนไลน์ และรูปแบบออฟไลน์ 
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ภาครัฐและหน่วยงาน
สนับสนุนอ่ืนๆ  

ภาคเอกชนและ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

• ทราบถึงสถานะของธุรกิจเพื่อรับ
ค าแนะน าที่เหมาะสมกับช่วงสถานะ 
ทางธุรกิจนั้นๆ 

• ทราบถึงจุดเด่นและสามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดได้ในอนาคต 

• ทราบถึงขีดจ ากัดและจุดอ่อนที่สามารถ
น าไปพัฒนาให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

• สามารถท าการประเมินและให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• เพิ่มฐานข้อมูลที่ส าคัญเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ เช่น น าข้อมูล
ผู้ประกอบการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 
กลยุทธ์ต่างๆ 

• สามารถพัฒนาต่อยอดเครื่องมือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงนั้นๆ 
 
 

• เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง Thailand 4.0 

• ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการพัฒนา
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

DBD 
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เครื่องมือการประเมินธุรกิจ 

เครื่องมือการประเมินธุรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment Tool) ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ   
เพื่อวัดผลการด าเนินงานขององค์กร  รับทราบข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น

ที่สอดคล้องกับช่วงการด าเนินธุรกิจขององค์กร (Stage of Entrepreneur Growth) 

เครื่องมือการประเมินสถานะทางธุรกิจมีด้านในการประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านกระบวนการด าเนินการ (Operation)  

ด้านการเงิน (Finance) และด้านนวัตกรรม (Innovation) 
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เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้เคร่ืองมือ ผู้ท าแบบประเมินของเคร่ืองมือส าหรับต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจควรเป็นจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารที่มีความรู้
เกี่ยวกับบริษัทรอบด้าน ซ่ึงสามารถตอบค าถามได้ในทุกข้อ เพ่ือที่จะสามารถน าข้อแนะน าท่ีได้รับไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาการด าเนินงานของธุรกิจ 
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กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและในการออกแบบค าถาม 

Prompt Business Check  

จากการศึกษากรณีศึกษาที่ เป็นเลิศ (Best Practice)  วิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยการศึกษา

สภาพแวดล้อม (PESTEL Analysis) และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยการศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร

จัดการและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจต้นแบบ SMEs และกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถสังเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการไทย และปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จของเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ครอบคลุมต่อของการ
ประกอบธุรกิจ (Coverage)  

2. ง่ายต่อการค้นหา  
(Availability)  

3. ง่ายต่อการใช้งาน  
(Simplicity)  

ที่มา : การสัมภาษณ์เชิงลึก, 2016

ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ

PESTEL

ANALYSIS

L

P

E

S

T

E

ความสามารถในการ
จัดการกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ 

ความเข้าใจด้าน
การตลาด

ความเข้าใจ
ด้านนวัตกรรม

ความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจ 
(รวมถึงการบริหารกลยทุธ์ 
บุคลากร ระบบ และความเสี่ยง 

ความเข้าใจ
ด้านการเงิน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ SMEs ไทย

Soft Skill

Mindset

ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice   
จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ 
• Spring จากประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 

• M-score จากประเทศมาเลเซีย 
 

 
• Invest Northern Ireland จาก 

สหราชอาณาจักร 
 
 
 

ที่มา : การสัมภาษณ์เชิงลึก, 2016

ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ

PESTEL

ANALYSIS

L

P

E

S

T

E

ความสามารถในการ
จัดการกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ 

ความเข้าใจด้าน
การตลาด

ความเข้าใจ
ด้านนวัตกรรม

ความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจ 
(รวมถึงการบริหารกลยทุธ์ 
บุคลากร ระบบ และความเสี่ยง 

ความเข้าใจ
ด้านการเงิน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ SMEs ไทย

Soft Skill

Mindset

ที่มา : การสัมภาษณ์เชิงลึก, 2016

ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ

PESTEL

ANALYSIS

L

P

E

S

T

E

ความสามารถในการ
จัดการกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ 

ความเข้าใจด้าน
การตลาด

ความเข้าใจ
ด้านนวัตกรรม

ความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจ 
(รวมถึงการบริหารกลยทุธ์ 
บุคลากร ระบบ และความเสี่ยง 

ความเข้าใจ
ด้านการเงิน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ SMEs ไทย

Soft Skill

Mindset

ที่มา : การสัมภาษณ์เชิงลึก, 2016

ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ

PESTEL

ANALYSIS

L

P

E

S

T

E

ความสามารถในการ
จัดการกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ 

ความเข้าใจด้าน
การตลาด

ความเข้าใจ
ด้านนวัตกรรม

ความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจ 
(รวมถึงการบริหารกลยทุธ์ 
บุคลากร ระบบ และความเสี่ยง 

ความเข้าใจ
ด้านการเงิน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ SMEs ไทย

Soft Skill

Mindset

ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ี
จะน ามาซึ่งเครื่องมือท่ีดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของ SME ไทย 

กรณีศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

ปัจจัยภายในและภายนอก 
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การแบ่งช่วงสถานะทางธุรกิจ (Stage of Entrepreneur Growth) 

กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ 
(Start  

กลุ่มเติบโต  
(Growth) 

กลุ่มท่ีต้องปรับตัว 
(Maturity & Decline) 

รายได ้

เวลา 

ต้นแบบการประเมิ นสถานะทางธุ รกิ จ 
(Prompt Business Check) เป็นการประเมิน

การด าเนินธุรกิจภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ  
โดยเน้นการประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง

ความสอดคล้องกันระหว่างการด าเนินงาน
จริงของผู้ประกอบธุรกิจ และสิ่งที่ส าคัญใน
แต่ละช่วงสถานะทางธุรกิจ (Stage of 

Entrepreneur Growth) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
ในแต่ละช่วงสถานะจะได้รับค าแนะน าที่

แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
เลือกช่วงสถานะทางธุรกิจด้วยตนเองก่อน
เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากค าอธิบายใน

แต่ละช่วงสถานะทางธุรกิจ ซึ่ งการแบ่ง 
ช่วงสถานะทางธุรกิจในเครื่องมือ Prompt 

Business Check  แบ่งช่วงสถานะทางธุรกิจ
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ 

(Start) กลุ่มเติบโต (Growth) และ 
กลุ่มปรับตัว (Maturity & Decline) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

• รายได้ต่ าหรอืเติบโตน้อย 
(เพิ่มขึ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15% ต่อป)ี  

• ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

• ธุรกิจของท่านยังไม่เป็นที่รู้จัก 
• ต้นทุนสูงมาก 
• ก าไรน้อยหรือไม่มีก าไร 

• รายได้สูงหรือเติบโตอยา่งรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับช่วงแรก (เพิ่มขึ้น
มากกว่า 15% ต่อป ี 

• ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

• ธุรกิจของท่านเริ่มเป็นท่ีรู้จัก หรือ 
ติดตลาด 

• ต้นทุนสูง (แต่อาจไม่สูงเท่าช่วง
เริ่มต้นธุรกิจ  

• ก าไรเพิ่มข้ึน 

• รายได้ต่ าหรอืเติบโตน้อยลงเมื่อเทียบกบั
ช่วงแรก (เติบโตน้อยกว่า 15% ต่อป ี 

• ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจตัง้แต่  
1 ปีขึ้นไป 

• ธุรกิจของท่านเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น หรือ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมเริ่มชะลอตัว 

• ต้นทุนต่ าลง หรือไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม 
• ก าไรลดลง 

“ท่านเพิ่งเริ่มต้นท าธุรกิจ มี
ต้นทุนสูงมาก และรายได้ยังไม่

สูงมากนัก” 

“ท่านท าธุรกิจมาระยะเวลา
หนึ่งแล้ว รายได้ของท่าน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่ม
เป็นที่รู้จัก” 

“ท่านท าธุรกิจมาระยะเวลา
หนึ่งแล้วแต่รายได้ของท่าน
ยังต่ าอยู่ หรือเริ่มลดลงเมื่อ

เทียบกับช่วงแรก” 
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กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและออกแบบค าถาม 

การก าหนดด้านในการประเมินภายใต้เครื่องมือ Prompt Business Check จะใช้กรอบแนวคิด Porter’s Generic Value Chain เพ่ือการออกแบบค าถามให้
มีความครอบคลุมถึงทุกด้านที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกคิดค้นโดย Michael E. Porter ที่อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรต้อง

ด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ปลายทาง คือ การสร้าง/เพ่ิมผลก าไร โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) 

 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมที่อธิบายถึงกระบวนในการสร้างสรรค์/พัฒนาสินค้าหรือบริการ จนถึงการขนส่งดังกล่าวไปสู่กลุ่มลูกค้า 

โดยเริ่มต้นจาก 
 กิจกรรมที่ 1 การบริหารสินค้าขาเข้า (Inbound Logistics): กิจกรรมในส่วนของการน าเข้า ขนส่ง จัดเก็บ และแจกจ่ายวัตถุดิบ เช่น การตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบ การจัดตารางเวลาการสั่งซื้อ การจัดการวัตถุดิบเข้าคลังจัดเก็บ เป็นต้น 
 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการผลิต (Operation): กิจกรรมในส่วนของการผลิต/แปรรูปวัตถุดิบสู่สินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การประกอบชิ้นส่วนวัตถุดิบ 

การท าบรรจุภัณฑ์การทดสอบสินค้า/บริการ เป็นต้น 

 กิจกรรมที่ 3 การบริหารสินค้าขาออก (Outbound Logistics): กิจกรรมในส่วนของการจัดการสินค้า/บริการหลังการผลิต การจัดเก็บและรวบรวม จนถึง
การน าออกเพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาด เช่น การจัดการสินค้าเข้าคลังสินค้า การจัดรายการสินค้า การกระจายสินค้าสู่ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

 กิจกรรมที่ 4 การตลาด และการขาย (Marketing & Sales): กิจกรรมในส่วนของการตลาด เพ่ือสร้างความต้องการและชักจูงให้กลุ่มลูกค้าในตลาด
ต้องการซื้อสินค้า/บริการ เช่น การศึกษาตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การจัดโปรโมชั่นและก าหนดราคา การสื่อสาร เป็นต้น 

 กิจกรรมที่ 5 การบริการ (Service): กิจกรรมในส่วนของการให้บริการหลังการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า/บริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า เช่น  
การส ารวจความพึงพอใจกลุ่มลูกค้า การการันตีและรับประกันสินค้า การพัฒนาบริการเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและออกแบบค าถาม 

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) 

กิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม ท าหน้าที่เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย  

 กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อ/จัดหา (Procurement): กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดหา วัตถุดิบหรือทรัพยากรเพ่ือใช้ในส่วนการด าเนินงานกิจกรรมหลัก  

เช่น การจัดสรรงบประมาณ/เงินทุน การจัดจ้างผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ การจัดซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักร 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี (Technology Development): กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนในการผลิตด้วยระบบ

เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานส่วนกิจกรรมหลัก เช่น ระบบ R&D (Research and Development) การใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรใน

การผลิต  

 กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Technology Development): กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือพัฒนากระบวนการ

ด าเนินงานขององค์กร เช่น การจัดหาบุคลากรและก าหนดค่าตอบแทน การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร การวางแผนเส้นทางอาชีพ 

(Career Path) 

 กิจกรรมที่ 4 หน่วยงาน/ฝ่ายสนับสนุนภายในองค์กร (Organization Infrastructure): โครงสร้างพื้นฐานองค์กร ได้แก่ การเงินและการบัญชี การบริหาร

จัดการขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินงาน 
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Prompt Business Check (กรอบแนวคิด : Porter’s Generic Value Chain) 

กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและออกแบบค าถาม 

จากการศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิด Porter’s Generic Value Chain หรือ ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ สามารถสรุปด้านในการประเมินที่ส าคัญต่อ 

การประกอบธุรกิจทุกประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมได้ 5 ด้านหลัก 
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กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและออกแบบค าถาม 

ด้านการบริหารจัดการ Management  

ด้านการบริหารจัดการ เป็นการวัดผลเก่ียวกับ

กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคล

ในอ งค์ ก ร ร่ ว ม กั นท า ง าน เ พ่ื อ ให้ บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะ

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการบริหารงานต่างๆ 

ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของธุรกิจ เช่น 

การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การบริหารความ เสี่ ยง 

เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการก าหนดทิศทาง และ

วางนโยบายอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ 

ขีดความสามารถขององค์กรและสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ 

ด้ า น ก า ร ต ล า ด  เ ป็ น ก า ร วั ด ผ ล เ กี่ ย ว กั บ 

การด าเนินการทางธุ รกิจเ พ่ือให้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเกิดความพึงพอใจที่จะแลกเปลี่ยน

สินค้า/บริการตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยกิจกรรม

สิ่ งที่ ส ร้ า งความ พึงพอใจ ให้ แก่ กลุ่ มลู กค้ า

เป้าหมาย คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางใน

การจ าหน่าย และการจัดส่ งสินค้า /บริการ 

(Place) และ การส่ ง เสริมการตลาด 

(Promotion) ซึ่งช่วยให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้

ถึงคุณค่า และดึงดูดให้เกิดการซื้อสินค้าบริการ

อันจะน ามาซึ่งยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
 

ด้านการตลาด Marketing 

ด้านกระบวนการด าเนินธุร กิจ เป็นการวัดผล

เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 

หรือ บริการ โดยการเปลี่ยนปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

ให้กลายเป็นผลผลิต (Output) อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่ งกิจกรรมในด้านกระบวนการด า เนินธุ รกิ จ 

ประกอบไปด้ วย  2 ส่ วนหลัก  คือการจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 

และ โลจิสติกส์ (Logistics) โดยมีตัวอย่าง เช่น  

การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ การพัฒนาระบบการขนส่ง  

การตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น ซึ่ งจะช่วย ให้ 

การด าเนินงานเป็นระบบและมีต้นทุนการด าเนินงาน

ที่เหมาะสม 
 

ด้านการด าเนินธุรกิจ Operation 
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กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและออกแบบค าถาม 

ด้ านการ เ งิ น  เป็ นการวั ดผล เกี่ ย วกั บ 

การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเงินของ

องค์ ก ร  โ ดย ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น  กา ร จั ดท า 

งบการ เงิน  การบริหารกระแสเงินสด  

การบริหารรายจ่าย การบริหารทรัพย์สิน 

การจัดหาเงินทุน และการด าเนินงานอ่ืนๆ 

ซึ่งท าให้องค์กรสามารถทราบถึงผลลัพธ์ทาง

ธุ รกิ จและแสวงหาก า ไ รสู งสุ ดภายใต้

ประสิทธิภาพและทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ 

ด้ านนวั ตกร รม  เป็ นการวั ดผล เกี่ ย วกั บ 

การด าเนินธุรกิจด้วยวิธีหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่มี

ความสร้างสรรค์และน าไปปฏิบัติได้จริงอีกทั้ง

ยั ง ส ามารถ พัฒนาต่ อยอด  เ ช่ น  กา รน า

นวัตกรรมเข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท างาน และการสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับ

สินค้า/บริการ เป็นต้น เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างผลก าไร

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กร

แตกต่างจากองค์กรคู่แข่ง 

ด้านการเงิน Finance ด้านนวัตกรรม Innovation 
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รูปแบบการตั้งค าถาม 

ด้านการบริหารจัดการ 

o การตั้งเป้าหมายและก าหนดแผน 

การด าเนินงาน 

o การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

o การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 

o การก าหนดอัตราก าลังท่ีเหมาะสม 

o การส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร 

o การก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี

ของแต่ละหน่วยงาน 

o การบริหารความเสี่ยง 

o การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ 

การตั้งค าถามส าหรับการประเมินจะค านึงถึง 2 ปัจจัย คือ 1  ความกระชับและความชัดเจนของค าถาม  และ 2  ความเชื่อมโยงของค าถามกับสถานการณ์จริง
และความง่ายในการตอบค าถาม โดยค าถามจะอยู่ในรูปแบบ Yes-no Question ทั้งหมด 40 ข้อ ด้านละ 8 ข้อ ซึ่งผู้ประเมินจะต้องเลือกตัวเลือก “ใช่” (√  

หรือ“ไม่ใช่” (X) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานในปัจจุบันของตนเอง โดยประเด็นค าถามต่าง ๆ ในการประเมินทั้ง 5 ด้าน มีดังนี้ 

ด้านการตลาด 

o การก าหนดจุดยืนทางการตลาด 

o การสร้างแบรนดท่ี์โดดเด่น 

o การวางแผนกระตุ้นยอดขาย 

o การพัฒนาสินค้า/บริการให ้

ตอบโจทย์ตลาด 

o การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

o การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ

กระตุ้นยอดขาย 

o การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย 

o การตั้งราคาเพื่อสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ด้านกระบวนการด าเนินการ 

o การใช้บริการผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

(Outsource) 

o การพัฒนาความสามารถหลัก (Core 

Competencies) 

o การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการ

บริหารห่วงโซ่มูลค่า (Supply Chain) 

o การบริหารจัดการเมื่อธุรกิจชะลอตัว 

o การคาดการณ์ปริมาณสินค้า 

o การควบคุมคุณภาพสินค้า 

o การมีคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ 

o การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 

ด้านการเงิน Finance 

o การจัดท าและวิเคราะห ์

งบการเงิน 

o การวางแผนขออนุมัติสินเชื่อ 

o การบริหารกระแสเงินสด 

o การบริหารสภาพคล่อง 

o การควบคุมงบประมาณ 

o การวิเคราะห์มูลค่าองค์กร 

o การตรวจสอบบัญชี 

ด้านนวัตกรรม Innovation 

o การน านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงาน 

o การพัฒนาสินค้า/บริการโดยมุ่งเน้น

ความต้องการของลูกค้า 

o การก าหนดแผนการด าเนินงาน 

ด้านนวัตกรรม 

o การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

o การส่งเสริมทักษะในการพัฒนา

นวัตกรรม 

o การพัฒนาความส าเร็จในการประยุกต์ใช้

นวัตกรรม 

o การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

o การใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม 
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การประมวลผล 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญท่ีสุดในช่วงสถานะทางธุรกิจทั้ง 3 ช่วง จากบทความทางธุรกิจที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญ* 
พบว่า ประเด็นที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละช่วงควรให้ความส าคัญ มีดังนี้ 

กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจเป็นกลุ่มที่จะต้องค านึงถึงการตั้งเป้าหมายและการวางแผนรับมือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนด เป้าหมาย 

และแผนธุรกิจ การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและแผนเพ่ิมคุณค่าให้สินค้า/บริการ การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับประเภทของงานตาม

ทักษะความสามารถ การรับรู้ถึงแบรนด์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การสร้างยอดขาย การจัดจ้างจากภายนอก (ลดความเสี่ยงในการลงทุน   

การวางระบบการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องศักยภาพในการด าเนินงาน (ความสามารถหลัก  การจัดท างบการเงินที่มีความชัดเจน  

การหาแหล่งเงินทุน การบริหารกระแสเงินสด การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยสินค้า/บริการ การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถือเป็นอีกสิ่งที่ส าคัญมากต่อการสร้าง รายได้

ในช่วงเริ่มต้นท าธุรกิจ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแบรนด์ จึงท าให้การแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่เป็นที่รู้จักท าได้ยาก 

กลุ่มเติบโตเป็นกลุ่มที่จะต้องค านึงถึงการรับมือกับฐานลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้นและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยควรให้ความส าคัญกับ 

การวางแผนจ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีรูปแบบที่ชัดเจนพร้อม

รองรับการขยายธุรกิจ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง การรับมือกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนลูกค้าเป้าหมาย การก าหนดกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายกลุ่มใหม่ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนาระบบการด าเนินงานให้ครบวงจร การบริหารเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า 

การบริหารกระแสเงินสด การบริหารรายจ่าย การจัดท างบการเงินที่มีความชัดเจน และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า/บริการด้วยนวัตกรรม 

กลุ่มเริ่มต้น
ธุรกิจ 

กลุ่มเติบโต 

* European Commission, AZCentral, INC Magazines, Well Fargo Works for Small Business, Business2Community, Just in Time Management Group,  
The Balance  Productive Flourishing และ Tough Nickel 
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การประมวลผล 

กลุ่มที่ต้องปรับตัวเป็นกลุ่มที่จะต้องค านึงถึงการรับมือกับความเสี่ยงจากรายได้ที่เริ่มเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่ลดลงหรือรายได้ลดลง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ

ควรมีปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและแผนเพ่ิมคุณค่าให้สินค้า/บริการ  รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการขยายตลาด และวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

เ พ่ือการเตรียมแผนกลยุทธ์ที่ ยืดหยุ่นและการด าเนินงานในอนาคต ทั้ งนี้ ผู้ ประกอบธุรกิจต้องค านึ งถึ งการกระตุ้ นยอดขาย  

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การพิจารณาและคัดกรองสินค้า/บริการที่ไม่สามารถสร้างรายได้ หรือ ผลก าไร เพ่ือลดการผลิต การหา 

แหล่งเงินทุน การบริหารกระแสเงินสด การวิเคราะห์มูลค่าองค์กร และการพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ด้วยนวัตกรรม 

กลุ่มที่ต้อง
ปรับตัว 
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การประมวลผล 

ค าถามในแต่ละข้อจะถูกน ามาวิเคราะห์ระดับความส าคัญต่อการด าเนินงานในแต่ละช่วงของการด าเนินธุรกิจโดยอ้างอิงจากผลการศึกษาข้างต้น ซึ่งจะน าไปสู่ 
การแสดงผลการประเมินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีช่วงสถานะทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องตอบว่าได้มีการด าเนินการตรงตามประเด็นที่ระบุใน
ข้อค าถามหรือไม่ โดยด้านในการประเมินที่ผู้ประกอบธุรกิจตอบ “ใช่” (√  ในข้อที่ส าคัญที่สุดในช่วงสถานะทางธุรกิจนั้นๆ ทุกข้อ จะถือว่าด้าน ใน 
การประเมินดังกล่าวเป็นด้านที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่วนด้านในการประเมินที่ผู้ประกอบธุรกิจตอบ “ใช่” (√  ในข้อที่ส าคัญที่สุดในช่วงสถานะทางธุรกิจนั้นๆ 

บางข้อ จะถือว่าด้านในการประเมินดังกล่าวเป็นด้านที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และสุดท้ายด้านในการประเมินที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ตอบ “ใช่” (√  ในข้อที่ส าคัญ
ที่สุดในช่วงสถานะทางธุรกิจนั้นๆ แม้แต่ข้อเดียว จะถือว่าด้านในการประเมินดังกล่าวเป็นด้านที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
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การแสดงผล 

การแสดงผลจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1  ความสอดคล้องของการด าเนินงานในแต่ละด้านกับช่วงการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือแสดงถึง 
ความเหมาะสมในการด าเนินงานทั้ง 5 ด้านของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงธุรกิจในปัจจุบัน และ 2  ด้านการด าเนินงานที่องค์กรโดดเด่น เพ่ือแสดงถึงสถานะ

และจุดเด่นของธุรกิจในปัจจุบัน  

น าเสนอประเด็นในการปรับปรุงพัฒนา (Finding): เพ่ือแสดงถึงความเหมาะสม
ในการด าเนินธุรกิจใน 5 ด้านหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงการด าเนินธุรกิจ 

และแสดงผลข้อเสนอแนะตามล าดับความส าคัญของการด าเนินการ 

น าเสนอข้อเท็จจริง (Fact): เพ่ือแสดงถึงจุดเด่นขององค์กรใน
ปัจจุบัน พร้อมน าเสนอข้อดีของการมีความโดดเด่นในแต่ละด้าน 

ความสอดคล้องของการด าเนินงานในแต่ละด้านกับ 
ช่วงการด าเนินธุรกิจขององค์กร  

ด้านการด าเนินงานที่องค์กรโดดเด่น 

ด้านการด าเนินงานที่องค์กรโดดเด่น คือ ด้านที่ได้เหรียญทอง  
และได้ด าเนินการในด้านดังกล่าวมากกว่า หรือ เท่ากับ 5 กิจกรรม 

“ด้านนวัตกรรม” 

องค์กรของท่าน 
โดดเด่น  



การแสดงผล 

โดยรูปแบบของข้อเสนอแนะทั้งในส่วนของข้อที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ข้อที่แนะน าให้ปรับปรุง และข้อที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะครอบคลุมถึงโจทย์หลัก 
3 ด้าน คือ  

Why ท าไมถึงต้องท า 
ข้อเสนอแนะแสดงเหตุผลและความส าคัญของการพัฒนา 
รวมถึงวัตถุประสงค์อันเป็นที่มาของประเด็นที่ต้องพัฒนา  

What ท าอะไร  
ข้อเสนอแนะแสดงถึงประเด็นที่ต้องพัฒนา เพ่ือตอบ

ปัญหาหรือสาเหตุที่ต้องท า  

How ท าอย่างไร  
ข้อเสนอแนะแสดงวิธีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนพร้อม

กับ Checklist สรุปสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องท า  

19 

การอ่านข้อเสนอแนะควรอ่านตามล าดับความส าคัญของข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ตอบ “ใช่” (√  ในข้อที่ส าคัญที่สุดในช่วงสถานะทางธุรกิจนั้นๆ 
2. ข้อที่ ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ตอบ “ใช่” (√  ในข้อที่ไม่ใช่ข้อที่ส าคัญที่สุดในช่วงสถานะทางธุรกิจนั้นๆ 
3. ข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจตอบ “ใช่” (√  ในข้อที่ส าคัญที่สุดในช่วงสถานะทางธุรกิจนั้นๆ 

ข้อที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน 
ข้อที่แนะน าให้ปรับปรุง 
ข้อที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  



Prompt Business Check 
วิธีใช้รูปแบบออฟไลน์  

20 



การประเมินสถานะทางธุรกิจแบบออฟไลน์ หรือ Paper-based assessment สามารถแบ่งข้ันตอนการท าแบบประเมินได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

21 

พิจารณาค าตอบแสดงสถานะทางธุรกิจ 

พิจารณาค าตอบแสดงความโดดเด่นขององค์กร 

พิจารณาค าตอบ 

ตอบค าถาม 

อ่านค าถาม 
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ขั้นตอนที่  

1 อ่านค าถาม 

ช่วงสถานะทางธุรกิจ (Stage of Entrepreneur Growth) อ่านค าถามท้ัง 5 ด้าน 



ตอบค าถาม 

23 

ขั้นตอนที่  

2 

ตอบค าถามท้ัง 5 ด้านลงกระดาษค าตอบท้ายเล่มตามช่วงสถานะทางธุรกิจที่ได้เลือกไว้ 



พิจารณาค าตอบขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่  

3 

24 

เมื่อตอบค าถามท้ัง 5 ด้าน
ลงกระดาษค าตอบทุกข้อ  

ข้อเหล่านี้ใน
คอลัมน์สี
เหลือง คือ  
ข้อทีแ่นะน า
ใหป้รับปรุง 

ข้อทีต่อบ 
“ไม่ใช่” (X) ใน

ข้อที่ระบายสีเทา 

ข้อทีต่อบ “ใช่” 
(√  ในข้อที่
ระบายสีเทา 

ข้อทีต่อบ “ไม่ใช”่ 
(X) ในข้อที่ไม่
ระบายสีเทา 

ข้อเหล่านี้ใน
คอลัมน์สีเขียว  
คือ ข้อที่ควร

ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเหล่านี้ใน
คอลัมน์สีแดง คือ  
ข้อที่ควรปรับปรุง

เร่งด่วน 

พิจารณาค าตอบขั้นตอนที่ 1  
เปรียบเทียบค าตอบในตาราง

กระดาษค าตอบและข้อที่มีสีเทา  
และเติมตัวเลขข้อในช่องต่อไปนี้ 
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสารบัญของข้อเสนอแนะแต่ละข้อได้ตามหมายเลขหน้าที่แสดงไว้ด้านล่างของตารางประมวลผลขั้นตอนที่ 1 



พิจารณาค าตอบขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่  

4 
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“เหรียญเงิน” 
เมื่อมีหมายเลข
ข้อในคอลัมน์ที่ 
1 2 และ 3 ใน

ด้านนั้นๆ 

“เหรียญทอง” 
เมื่อมีหมายเลข
ข้อเฉพาะใน
คอลัมน์ที่ 1 

หรือ 1 และ 3 
ในด้านนั้นๆ  

“เหรียญ
ทองแดง” เมื่อมี
หมายเลขข้อใน

คอลัมน์ที่ 2 และ 
3 ในด้านนั้นๆ 

พิจารณาค าตอบต่อจากขั้นตอนที่ 1  
โดยเติมค าที่สอดคล้องกับกรณีต่อไปนี้ ลงในช่องว่าง 

เหรียญรางวัลแสดงระดับความสอดคล้องของ 
การด าเนินการในด้านต่างๆ กับช่วงสถานะทางธุรกิจ 
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขหน้าที่แสดงไว้
ด้านล่างของตารางประมวลผลขั้นตอนที่ 2 



พิจารณาค าตอบขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่  

5 

28 

ด้านดังกล่าว คือ ด้านที่องค์กรของท่านโดดเด่น 

พิจารณาค าตอบท้ัง 5 ในขั้นตอนที่ 2 และ
จ านวนข้อที่ตอบ “ใช่”  

โดย ด้านที่ได้รางวัลเหรียญทอง และตอบ “ใช่” 
มากที่สุดและมากกว่า/เท่ากับ 5 
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขหน้าที่แสดงไว้ด้านล่างของตารางประมวลผลขั้นตอนที่ 3 



Prompt Business Check 
วิธีใช้รูปแบบออนไลน์  

30 
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หมายเหตุ: การประเมินสถานะทางธุรกิจแบบออนไลน์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร ์Windows 
ทุกเวอร์ช่ันและโทรศัพท์มือถือทุกชนิด ทั้งนี้ต้องมีซอฟท์แวร์ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป 



Prompt Business Check 
วิธีใช้รูปแบบออนไลน์  

การประเมินสถานะทางธุรกิจแบบออนไลน์ สามารถแบ่งขั้นตอนการท าแบบประเมินได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การตอบค าถาม การอ่านค าอธิบายด้านที่องค์กร
โดดเด่น และการอ่านข้อเสนอแนะที่ประเมินจากความสอดคล้องกับช่วงสถานะทางธุรกิจ โดยก่อนเข้าสู่การท าแบบประเมินจะมีการอธิบายถึงต้นแบบเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ท าแบบประเมิน และมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ค าอธิบายถึงต้นแบบเครื่องมือ  
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ท าแบบประเมิน 

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน  
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

หมายเหตุ: การจ าแนกประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมจะใช้หลักการการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย  (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการก าหนดรหัสธุรกิจ เพื่อใช้ในการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บแยกตามประเภทธุรกิจ 
ท าให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจและวางแผนในการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจหรือตอ่ยอดธุรกจิ 
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ขั้นตอนที่  

1 ตอบค าถาม 

ช่วงสถานะทางธุรกิจ (Stage of Entrepreneur Growth) อ่านและตอบค าถามท้ัง 5 ด้าน 



อ่านค าอธิบายด้านที่องค์กรโดดเด่น 
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ขั้นตอนที่  

2 

เมื่อตอบค าถามท้ัง 5 ด้านในการประเมินเสร็จสิ้น  ผลของด้านที่องค์กรโดดเด่นจะปรากฏ พร้อมค าอธิบายเพ่ิมเติม ซึ่งด้านที่องค์กรโดดเด่นจะสะท้อนให้เห็นถึง
การด าเนินการในปัจจุบันขององค์กร โดยด้านดังกล่าวจะเป็นด้านที่ได้เหรียญทอง หรือ ด าเนินการได้สอดคล้องกับช่วงสถานะทางธุรกิจทุกข้อ  และได้
ด าเนินการในด้านดังกล่าวมากกว่า หรือ เท่ากับ 5 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม 

 



อ่านข้อเสนอแนะท่ีประเมินจากความสอดคล้องกับช่วงสถานะทางธุรกิจ 
ขั้นตอนที่  

3 
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ข้อเสนอแนะที่ประเมินจากความความสอดคล้องกับช่วงสถานะทาง
ธุรกิจ ประกอบด้วย ระดับเหรียญรางวัล พร้อมค าอธิบาย และ
ข้อเสนอแนะรายกิจกรรมในด้านดังกล่าว โดยสามารถแบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้อที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ข้อที่ควร
ปรับปรุงเร่งด่วน และข้อที่แนะน าให้ปรับปรุง ซึ่งสามารถคลิกลิงค์ เพ่ือ
ศึกษาเนื้อหาของข้อเสนอแนะที่ค าว่า More ท้ายชื่อกิจกรรม 

หน้าสรุปผลการประเมินในหน้าสุดท้ายของต้นแบบ 
การประเมินสถานะทางธุรกิจ ประกอบด้วย ระดับเหรียญ
รางวัลใน 5 ด้าน และข้อเสนอแนะรายกิจกรรมใน 5 ด้าน  

ซึ่งแบ่งกลุ่มตามล าดับความส าคัญในการด าเนินการ  
พร้อมลิงค์ดาวน์โหลด PDF ของผลการประเมินรายบุคคล  



PROMPT  

Entrepreneur CHECK  
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เครื่องมือการประเมินผู้ประกอบธุรกิจ 

เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (Self-assessment Tool)  
เพื่อประเมินทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Mindset) ของผู้ประกอบธุรกิจ รับทราบจุดเด่นและข้อจ ากัดของผู้ประกอบธุรกิจ  

พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงข้อจ ากัด 

เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจมีด้านในการประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นผู้น า (Leadership) 
ด้านการเจรจาธุรกิจ (Negotiation) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ด้านการให้ความส าคัญกับ 

การท าธุรกิจ  (Focus) ด้านการมีจิตวิญญาณในการท าธุรกิจ  (Passion) และด้านการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ (Action)  
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เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้เคร่ืองมือ ผู้ท าแบบประเมินของเคร่ืองมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นได้
ทั้งผู้ประกอบธุรกิจ คนที่วางแผนที่จะท าธุรกิจ หรือคนทั่วไปที่มีความต้องการจะวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองทางธุรกิจ  



Prompt Entrepreneur Check  
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การประเมินผู้ประกอบธุรกิจ (Prompt Entrepreneur Check) เป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ นอกเหนือจากทักษะทาง
วิชาการ โดยหมายถึงทักษะสนับสนุน (Soft Skills) และความคิดและทัศนคติ (Mindset) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นและข้อจ ากัดของผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นๆ 

และน าไปสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในล าดับถัดไป 

กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและในการออกแบบค าถาม 

Harvard Business Review (พ.ศ. 2555)  

ผู้ประกอบธุรกิจกว่า 17,000 ราย  

จากงานวิจัยที่ศึกษา 

พบว่า ทักษะด้านการเจรจา ทักษะด้านความเป็นผู้น า ด้านการให้
ความส าคัญกับการท าธุรกิจ ด้านการมีจิตวิญญาณในการท าธุรกิจ 
และทักษะด้านการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ เป็นทักษะที่ส าคัญ
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 

งานวิจัยของ Gibb (พ.ศ. 2536) & Shook et al. (พ.ศ. 2546) 

พบว่า ทักษะด้านการเจรจา ทักษะ
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์  การให้
ความส าคัญกับการท าธุรกิจ การมีจิต
วิญญาณในการท าธุรกิจ  และการ
ผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ เป็นทักษะ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนบุคคลพึงมี 



39 

จากการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปด้านในการประเมินส าหรับการประเมินผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 

กา
รป

ระ
เม

ิน
ผู้ป

ระ
กอ

บธ
ุรก

ิจ

ด้านความ
เป็นผู้น า

ด้านการ
เจรจา

ด้านความคิด
สร้างสรรค์

ด้าน Focus
ด้าน

Action
ด้าน

Passion

Soft Skills Mindsets

2. Prompt Entrepreneur Check (กรอบแนวคิด : ผลการวิจัยจาก Harvard Business Review และงานวิจัยอื่น ๆ)

Prompt Entrepreneur Check (กรอบแนวคิด : ผลการวิจัยของ Harvard Business Review และ Gibb & Shook et al.) 

ความเป็น
ผู้น า 

การเจรจา 
ธุรกิจ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การให้

ความส าคัญ

กับการท า
ธุรกิจ 

การมีจิต

วิญญาณใน
การท าธุรกิจ 

การผลักดัน
แนวคิดสู่ 
การปฏิบัติ  
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กรอบแนวคิดในการก าหนดด้านในการประเมินและในการออกแบบค าถาม 

ด้านความเป็นผู้น า Leadership  

ด้านความเป็นผู้น า ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ
การท างาน การท าความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบั ญช า  
การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม และการมอบ
อ านาจการตัดสินใจและติดตามผล  

ด้านการเจรจา Negotiation  

ด้านการเจรจา ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
คู่เจรจา (คู่ค้า/ลูกค้า  การทราบถึงความต้องการ
ของคู่เจรจา ความสามารถในการโน้มน้าวคู่เจรจา 
การคาดการณ์ปัญหาในการเจรจาและวางแผน
รับมือ และการมุ่งสู่ผลลัพธ์ของการเจรจา 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ Creativity  

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การเชื่อมโยง
และต่อยอดความคิดทางธุรกิจ การมีความคิด
นอกกรอบ และการค านึงถึงความเป็นไปได้ใน
การต่อยอดความคิดสู่การปฏิบัติจริง 

ด้านทักษะสนับสนุน (Soft Skills) คือ ทักษะที่แสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์ โดยเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร ได้แก่ 
 

ด้านความคิดและทัศนคติ (Mindset) คือ แนวความคิด ความเชื่อ หรือ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ ได้แก่ 

ด้านการให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจ Focus 

ด้านการให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจ ได้แก่  
การให้ความส าคัญกับลูกค้า การให้ความส าคัญ
กับเป้าหมายธุรกิจ และการให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินงานในอนาคต 

ด้านการมีจิตวิญญาณในการท าธุรกิจ Passion 

ด้านการมีจิตวิญญาณในการท าธุรกิจ ได้แก่  
การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ Action 

ด้านการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ ได้แก่  
การลงมือปฏิบัติจริง การบริหารความเสี่ยง  
การให้ความส าคัญกับกฎระเบียบทางธุรกิจ 
และการทบทวนแผนธุรกิจและปรับตัวอย่าง
สม่ าเสมอ 
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รูปแบบการตั้งค าถาม 

การประเมินผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เป็นการประเมินด้วยวิธี Rating-scale แบบ 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด และ  
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด เพ่ือให้ผู้ใช้เครื่องมือการประเมินสามารถเลือกตัวเลือกตามความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับการใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ 

ซึ่งการประเมินผู้ประกอบธุรกิจมีจ านวนค าถาม 4 ค าถามในแต่ละด้าน รวม 24 ค าถาม 

การประมวลผล 

วิธีการประมวลผลในแต่ละด้านจะท าโดยการค านวณผลรวมคะแนนในด้านนั้นๆ โดยร้อยละของผลรวมคะแนนดังกล่าวในด้านนั้นๆ จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 เพ่ือแสดงผลในล าดับถัดไป ซึ่งจากตัวอย่างในด้านความเป็นผู้น า ถ้าผู้ประกอบธุรกิจเลือกระดับ  4 ในข้อที่ 3  เลือกระดับ 4 ในข้อที่ 2  
เลือกระดับ 2 ในข้อที ่3  เลือกระดับ 5 ในข้อที ่4 ดังนั้นผลรวมคะแนนในด้านความเป็นผู้น า เท่ากับ 14 คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน 



42 

การแสดงผล 

การแสดงผลการประเมินทั้ง 6 ด้าน จะบ่งบอกถึงด้านที่ผู้ใช้เครื่องมือการประเมินมีความโดดเด่นมากที่สุด รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน โดยจะสรุปผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1  ด้านที่โดดเด่นที่สุด หรือ ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุดและมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม

ในด้านนั้น 2  ด้านที่ควรต้องปรับปรุงเร่งด่วน หรือ ด้านที่คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และ 3  ด้านที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือ ด้านที่มี
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แต่ไม่ใช่ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด 

แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)  ข้อเสนอแนะ 
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การแสดงผล 

ข้อเสนอแนะของต้นแบบการประเมินผู้ประกอบธุรกิจเป็นต้นแบบ
เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบ 

Checklist โดยผู้ประกอบธุรกิจควรต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และด้านที่โดดเด่น 

ตามล าดับ โดยข้อเสนอแนะส าหรับทั้งข้อเสนอแนะ 3 ประเภทอยู่
ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะครอบคลุมถึงโจทย์หลัก 3 ด้าน คือ 

Why ท าไมถึงต้องท า 
ข้อเสนอแนะแสดงเหตุผลและความส าคัญของการพัฒนา  
รวมถึงวัตถุประสงค์อันเป็นที่มาของประเด็นที่ต้องพัฒนา  

What ท าอะไร  
ข้อเสนอแนะแสดงถึงประเด็นที่ต้องพัฒนา เพ่ือตอบปัญหา  

หรือสาเหตุที่ต้องท า  

How ท าอย่างไร  
ข้อเสนอแนะแสดงวิธีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมกับ 

Checklist สรุปสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องท า  



Prompt  
Entrepreneur Check 

วิธีใช้รูปแบบออฟไลน์  
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การประเมินผู้ประกอบธุรกิจแบบออฟไลน์ สามารถแบ่งข้ันตอนการท าแบบประเมินได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
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ขั้นตอนที่  

1 ตอบค าถาม 

ตอบค าถามท้ัง 6 ด้านในการประเมิน ซ่ึงค าถามจะอยู่ในรูปแบบวิธี Rating-scale โดย  
1 หมายถึง มีการด าเนินการตามข้อความที่ก าหนดเล็กน้อย  
3 หมายถึง มีการด าเนินการตามข้อความที่ก าหนดปานกลาง 
5 หมายถึง มีการด าเนินการตามข้อความที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 



ตอบค าถาม 
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ขั้นตอนที่  

2 

รวมคะแนน หรือ หมายเลขระดับในด้านนั้นๆ  
โดยผลรวมคะแนนในแต่ละด้านจะถูกน ามาเปรียบเทียบ 

กับเกณฑ์ผ่านที่ 12 คะแนน (ร้อยละ 60) 

ด้านดังกล่าว คือ 
ข้อทีแ่นะน า

เพิ่มเติม 

ด้านที่คะแนนมากกว่า 
หรือ เท่ากับ 12 

คะแนน แต่ไม่ใช่ด้านที่
มีคะแนนสูงที่สุด 

ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด
และ มากกว่า หรือ 
เท่ากับ 12 คะแนน 

ด้านที่มีคะแนน 
น้อยกว่า 12 

คะแนน 

ด้านดังกล่าว คือ 
ด้านที่ท่านโดดเด่น  

ด้านดังกล่าว คือ 
สิ่งท่ีควรต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 



อ่านข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่  

3 

เลือกอ่านข้อเสนอแนะตามด้านที่ท่านโดดเด่นและด้านที่ควรต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

โดยผู้ใช้เครื่องมือการประเมินสามารถศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจได้ 
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อ่านข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนที่  

3 

เลือกอ่านข้อเสนอแนะตามด้านที่ท่านโดดเด่นและด้านที่ควรต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

โดยผู้ใช้เครื่องมือการประเมินสามารถศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจได้ 



Prompt  
Entrepreneur Check 

วิธีใช้รูปแบบออนไลน์  
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หมายเหตุ: การประเมินสถานะทางธุรกิจแบบออนไลน์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร ์Windows 
ทุกเวอร์ช่ันและโทรศัพท์มือถือทุกชนิด ทั้งนีต้้องมีซอ ฟท์แวร์ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป 



Prompt Entrepreneur Check 
วิธีใช้รูปแบบออนไลน์  

การประเมินสถานะทางธุรกิจแบบออนไลน์ สามารถแบ่งขั้นตอนการท าแบบประเมินได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การตอบค าถาม และการอ่านผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ โดยก่อนเข้าสู่การท าแบบประเมินจะมีการอธิบายถึงต้นแบบเครื่องมือ เพ่ือการเข้าใจที่มากขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจ และมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

52 

ค าอธิบายถึงต้นแบบเครื่องมือ  
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ท าแบบประเมิน 

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน  
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ขั้นตอนที่  

1 ตอบค าถาม 

อ่านและตอบค าถามท้ัง 6 ด้าน 



อ่านผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่  

2 

เครื่องมือจะบ่งบอกถึงด้านที่ผู้ใช้เครื่องมือการประเมินมีความโดดเด่นมากที่สุด รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและประเด็นที่ต้องปรับปรุ งเร่งด่วน โดยจะสรุปผล
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1  ด้านที่โดดเด่นที่สุด หรือ ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด และมากกว่า หรือ เท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 2  ด้านที่เป็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม หรือ ด้านที่คะแนนมากกว่า หรือ เท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แต่ไม่ใช่ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด 3  ด้านที่ควรต้องปรับปรุงเร่งด่วน หรือ ด้านที่มี
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยสามารถคลิกลิงค์ เพ่ือศึกษาเนื้อหาของข้อเสนอแนะที่ค าว่า More ท้ายชื่อกิจกรรม  
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ENTREPRENEUR 

DIAGNOSIS MODEL 

ONLINE DATABASE 
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Online Database 

จ านวนครั้งที่มีการใช้งาน Prompt Entrepreneur Check 

จ านวนครั้งที่มีการตอบค าถามเครื่องมือทั้งหมด 

1 
การแสดงข้อมูล 
สถิติการใช้งาน 

เครื่องมือ 
จ านวนครั้ง 

วันที ่

จ านวนครั้งที่มีการใช้งาน Prompt Business Check 

จ านวนครั้งที่มีการเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือทั้งหมด 

หน้า Dashboard แสดงจ านวนครั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้ามาใช้งาน Entrepreneur Diagnosis Model โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

มีการใช้งานทั้งหมด XX ครั้ง 
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Online Database 

ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้ามาใช้งาน 
Entrepreneur Diagnosis Model สามารถ

แบ่งเป็น 3 กราฟ คือ  
1. กราฟแสดงสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบธุรกิจ

ตามช่วงสถานะทางธุรกิจต่างๆ 
2. กราฟแสดงสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบธุรกิจ

ตามกลุ่มธุรกิจ 
3. กราฟแสดงสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบธุรกิจ

ตามระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ 
(Introduction) 

กลุ่มเติบโต  
(Growth) 

กลุ่มที่ต้องปรับตัว 
(Maturity & Decline) 

70% 

10% 

20% 

ธุรกิจ A ธุรกิจ B ธุรกิจ C 

15% 

10% 

20% 

ธุรกิจอื่นๆ 

55% 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี 

2-3 ปี 4-5 ป ี

15% 

10% 

20% 

55% 

6-10 ปี มากกว่า 
10 ปี 

1 
การแสดงข้อมูล 
สถิติการใช้งาน 

เครื่องมือ 
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Online Database 

วิธีแก้ไขรายละเอียดของประเภทธุรกิจและช่วงระยะเวลาท าธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวเลือกในการกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน 

1. เข้าไปที ่
 “ประเภทธุรกิจ” 

2. เลือกปุ่ม “แก้ไข”  
เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล 

หรือ “ลบ” เมื่อต้องการลบ
ประเภทธุรกิจนั้น 

1. เข้าไปที ่
 “ช่วงระยะเวลาท าธุรกิจ” 

2. เลือกปุ่ม “แก้ไข” เมื่อ
ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือ 
“ลบ” เมื่อต้องการลบช่วง

ระยะเวลาท าธุรกิจนั้น 

การแก้ไขประเภทธุรกิจ 

การแก้ไขช่วงระยะเวลาท าธุรกิจ 

2 
การแก้ไขรายละเอียด 

ของเครื่องมือ 
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Online Database 

วิธีแก้ไขค าอธิบายและข้อเสนอแนะของด้านท่ีใช้ในการประเมิน 

1. เข้าไปที่  
“การจัดการ

หมวดค าถาม” 

2. เลือกปุ่ม 
“แก้ไข” ใน
หมวดที่คุณ

ต้องการจะแก้ไข 

3. หน้าจอของคุณจะ
แสดงให้เห็นถึง 
กล่องการแก้ไข 

หัวข้อ ข้อมูล และ 
รายละเอียด 

4. แก้ไขข้อความใน
ช่องท่ีต้องการและ
เลือกปุ่ม “Save” 
เพ่ือบันทึกการแก้ไข 

1. 
2. 3. 

1.หัวข้อ 2. ข้อมูล (Information) 3. รายละเอียด (Details) ** 

2 
การแก้ไขรายละเอียด 

ของเครื่องมือ 
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Online Database 

วิธีแก้ไขค าถามภายในแบบประเมิน 

1. เข้าไปที ่
 “การจัดการหมวดค าถาม” 

2. เลือกปุ่ม  
“จัดการรายการค าถาม” ใน
หมวดที่คุณต้องการจะแก้ไข 

3. หน้าจอของคุณจะแสดง 
ให้เห็นถึงค าถามท้ัง 10 ข้อ 

ของหมวดนั้นๆ  

4.  เลือกปุ่ม “แก้ไข” ที่ค าถามท่ี
คุณต้องการแก้ไข 5. แก้ไขข้อความในช่อง “หัวข้อ” 6. เลือกปุ่ม “Save” เพ่ือบันทึก

การแก้ไข 

สามารถเปลี่ยนความส าคัญของแต่ละค าถาม
ด้วยการติดดาวในข้อที่ส าคัญของแต่ละกลุ่ม 

2 
การแก้ไขรายละเอียด 

ของเครื่องมือ 
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Online Database 

วิธีแก้ไขข้อเสนอแนะ 

1. เข้าไปที ่
 “การจัดการหมวดค าถาม” 

2. เลือกปุ่ม  
“จัดการรายการค าถาม” ใน
หมวดที่คุณต้องการจะแก้ไข 

3. หน้าจอของคุณจะแสดง 
ให้เห็นถึงค าถามท้ัง 10 ข้อ 

ของหมวดนั้นๆ  

4.  เลือกปุ่ม “แก้ไข” ที่ค าถามที่
คุณต้องการแก้ไข 

5. เลือกปุ่ม “Choose file” 
เพ่ืออัพโหลดข้อเสนอแนะ 

6. เลือกปุ่ม “Save” เพ่ือบันทึก
การแก้ไข 

2 
การแก้ไขรายละเอียด 

ของเครื่องมือ 
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Online Database 
3 

การแสดงผลการใช้งาน
เครื่องมือ 

สามารถเลือกดูผลการใช้งานเครื่องมือได้เป็นรายบุคคล และดาวน์โหลดไฟล์ excel รายบุคคลได ้

การจัดการ 

Name Email Company Name 

คุณสมาร์ท เทรดเดอร์ Smartt@dbd.com DBD ดูข้อมูล ลบ 

1. เข้าไปที ่
 “แบบประเมิน” 

2. เลือกปุ่ม  
“PROMPT BUSINESS CHECK” หรือ 

“PROMPT ENTREPRENEUR 
CHECK”  

3. หน้าจอของคุณจะแสดงให้เห็น
ผลประเมินรายคน 

4.  เลือกปุ่ม “ดูข้อมูล” เพ่ือเข้า
ไปดูข้อมูลรายคน และสามารถ
ดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบ 

Excel 

5. หรือ เลือกปุ่ม “ลบ” เพ่ือลบ
ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้ท า

แบบทดสอบ 

mailto:Smartt@dbd.com
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Online Database 
นอกจากการเลือกดูข้อมูลรายบุคคลแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูข้อมูลโดยรวมของผู้ประกอบการที่ท าแบบประเมินทั้งหมด  
ในรูปแบบของ Excel 

BUSINESS CHECK 

ENTREPRENEUR CHECK 

1. เข้าไปที ่
 “แบบประเมิน” 

2. เลือกปุ่ม  
“PROMPT BUSINESS CHECK” หรือ 

“PROMPT ENTREPRENEUR 
CHECK”  

3. หน้าจอของคุณจะแสดงให้เห็น
ผลประเมินรายคน 

4.  เลือกปุ่ม  
“Download  

ผลการประเมินทั้งหมด” 

5. เลือกปุ่ม “Save” เพ่ือน าข้อมูล
ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel 

3 
การแสดงผลการใช้งาน

เครื่องมือ 
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Online Database 

ข้อมูลที่ได้รับและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ
ประเภททอุตสาหกรรม และช่วงสถานะทางธุรกิจ 

2. ผลจากแบบประเมิน 
1. Business: ด้านที่โดดเด่น ด้านที่แนะน าให้ปรับปรุง ด้านที่แนะน าเพิ่มเติม และด้านที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน 
2. Entrepreneur: ด้านที่โดดเด่น ด้านที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน และด้านที่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ใช้วิเคราะห์เพื่อศึกษาช่องว่างในการพัฒนา 
ผู้ประกอบธุรกิจ และวางกลยุทธ์ 

ใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อผู้ประกอบธุรกิจ 

ใช้ประเมินผู้ประกอบธุรกิจก่อนเข้าสัมมนา เพื่อ
ออกแบบหลักสูตรท่ีเฉพาะเจาะจง 

3 
การแสดงผลการใช้งาน

เครื่องมือ 
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Online Database 
4 

การตั้งค่า 
ผู้ใช้งานระบบ 

วิธีตั้งค่าและเพ่ิมผู้ใช้งานระบบที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการและดูผลข้อมูล Online Database 

1. เข้าไปที ่
 “ตั้งค่าระบบ” 

2. เลือกปุ่ม  
“ตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ” 

3. หน้าจอของคุณจะแสดงให้เห็น
รายชื่อผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 

4.  เลือกปุ่ม  
“เพิ่มผู้ใช้งานใหม่” ในกรณีที่

ต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน 

5. หรือ เลือกปุ่ม “แก้ไขผู้ใช้งาน” 
ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 

6. หรือ “ลบผู้ใช้งาน” เมื่อ
ต้องการลบข้อมูล  




