คู่ มื อ พลิ ก สถานการณ์
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
การฟื้ นตั ว ของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
แปลและเรี ย บเรี ย งภาษาไทย
โดย มู ล นิ ธิ คี นั น แห่ ง เอเซี ย
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คำ � นำ �
โควิด-19 เป็ นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดครัง้ หนึ่งที่โลกได้เผชิญและประเทศไทย
ก็ ได้ ร ับผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จและสั งคมจากสถานการณ์ ดั งกล่ าว เมื่ อเดื อนมี นาคม
2563 ประเทศไทยได้ ประกาศใช้ มาตรการปิ ดประเทศ เพื่ อป้ องกั นการแพร่ระบาดของ
โควิ ด -19 ซึ่ งมู ล นิ ธิ คี นั น แห่ ง เอเซี ย และ Facebook ได้ ทำ � งานร่ว มกั น เพื่ อสนั บ สนุ น
ผู้ ประกอบการ SMEs ให้ ส ามารถฟื้ นฟู ธุ ร กิ จ และเพิ่ มศั ก ยภาพในการฟื้ นตั ว โดยได้
สำ�รวจความต้องการของ SMEs เพื่อปรับเปลี่ ยนรูปแบบการอบรมและการให้คำ�ปรึกษา
ทางธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนสร้างกลุ่มเครือข่ายผูป
้ ระกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการ (Facebook Private Group) เพื่ อเป็ นช่ องทางในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และ
แบ่ งปั นแนวปฏิ บั ติ ท่ี เป็ นเลิ ศ (best practices) รวมทั้ งประยุ กต์ ใช้ทรัพยากรทางธุ รกิ จ
้ นี้ “คู่มอ
ต่าง ๆ ทัง
ื พลิกสถานการณ์เสริมสร้างศักยภาพการฟื้ นตัวของธุรกิจขนาดย่อม”
ก็ เป็ นหนึ่ งในความพยายามซึ่งเราหวังว่าผู้ ประกอบการ SMEs จะได้ นำ�ไปปรับใช้ในช่วง
วิกฤตในปั จจุบน
ั
หลั ก สำ � คั ญ ของคู่ มื อ พลิ ก สถานการณ์ ฯ เป็ นคู่ มื อ ที่ ออกแบบให้ ใ ช้ ง านง่ าย ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการ SMEs ได้ ทบทวนการดำ �เนิ นธุ รกิ จของตนและประเมินการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในประเด็นด้านบุ คลากร (People) กระบวนการ (Process) ลูกค้า (Patrons)
้ นำ�
กำ�ไร (Profits) และการเตรียมความพร้อม (Preparation) พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชัน
ด้านธุ รกิจขนาดย่อมของ Facebook ด้วยภาษาที่ เข้าใจง่ าย โดยใช้กรอบโมเดลพื้นฐาน
สำ�หรับการประเมิน ทั้งนี้ คีนันได้จัดแปลและเรียบเรียงภาษาไทย ให้เหมาะสมกับบริบท
ของธุ รกิจในสังคมไทย ดังนั้น คู่มือพลิกสถานการณ์ฯ จึงเสมือนเป็ นเครื่องมือพื้นฐาน
เพื่อให้ SMEs ได้ ตรวจสอบการดำ�เนินธุ รกิจในปั จจุ บัน และวางแผนแนวปฏิบัติเพื่อปรับ
เปลี่ ยนตัวเองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ ยนแปลง ภายใต้ความปกติรูปแบบใหม่

ทั้ ง นี้ นอกเหนื อ จากการเผยแพร่ คู่ มื อ ไปยั ง SMEs ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมาอย่ า ง
ต่ อเนื่ อง ผ่ านทางช่องทางโซเชียลมีเดี ยต่ าง ๆ เช่น Facebook แล้ ว คี นั นคาดหวัง
่ ประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ที่จะทำ�งานร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อเพิม
โครงการและความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของ SMEs
ก่ อ นสถานการณ์ โ ควิ ด -19 คี นั น ได้ ร ะบุ โ ครงการของภาครั ฐ ที่ มี เ ป้ าหมายในการ
สนั บสนุ น SMEs ที่ มี ความหลากหลายจำ �นวน 19 โครงการ ไม่ ว่ าจะเป็ นโครงการ
ส่ ง เสริ ม ศั กยภาพผู้ ประกอบการด้ า นเกษตรกรรมและเครื อ ข่ า ยผู้ ประกอบการ
SMEs ของกระทรวงพลั งงาน ไปจนถึ งโครงการเสริมสร้างการพั ฒนาเทคโนโลยี
และนวั ตกรรม SMEs ของสำ �นั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งชาติ
หลังการเกิดสถานการณ์โควิด-19 รายชื่อโครงการที่ ให้การสนับสนุนวิสาหกิจก็ยิ่ง
เพิ่ มพู นขึ้ น แต่ ทว่ า ผู้ ประกอบการ SMEs มั กจะไม่ ทราบว่ าความต้ องการที่ เฉพาะ
เจาะจงของ (ธุ รกิ จ) ตน (เอง) ว่ ามีอะไรบ้ าง หรือจะสามารถขอความช่วยเหลื อจาก
ภาครัฐได้ ท่ี ไหน
ในช่ วงไม่ กี่ สั ปดาห์ ที่ จะถึ งนี้ Facebook และคี นั น จะร่วมงานกั บเครือข่ ายและ
พั นธมิ ตรในภาครั ฐ ของเรา เพื่ อเผยแพร่ คู่ มื อฉบั บนี้ ไปทั่ วประเทศ โดยให้
ความสำ �คั ญกั บกลุ่ มประชากรชายขอบและกลุ่ มธุ รกิ จขนาดย่ อมจำ �นวนมาก
ที่ ต้ องเผชิ ญความท้ าทายจากการดำ �เนิ นธุ รกิ จเล็ ก ๆ ทั้ งนี้ เราหวั งว่ าคู่ มื อฉบั บนี้
จะช่ วยให้ ผู้ ประกอบการ SMEs เข้ าใจขี ดความสามารถของตั วเองมากขึ้ น และ
เรีย นรู ้ ท่ี จะปรับ เปลี่ ยนการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อรับ กั บ สภาวะที่ ไม่ อ าจคาดการณ์ ไ ด้
ในอนาคต

นายปิ ยะบุ ต ร ชลวิ จ ารณ์
ประธานอำ � นวยการ มู ล นิ ธิ คี นั น แห่ ง เอเชี ย

สารบั ญ
คำ �นำ �
ภาพรวมของศั กยภาพการฟื้ นตั ว วั ตถุ ประสงค์ ของคู่ มื อ และข้ อควรปฏิ บั ติ 		

5

ประเด็ นสำ �คั ญและการกำ �หนดเป้ าหมาย
บุ คลากร (People) – สนั บสนุ นบุ คลากรของคุ ณ		
10
กระบวนการ (Process) – ปรับเปลี่ ยนการดำ �เนิ นธุ รกิ จของคุ ณ		
12
ลู กค้ า (Patrons) – สร้างความผู กพั นกั บลู กค้ าของคุ ณ			14
กำ �ไร (Profit) – สร้างกำ �ไรให้ธุ รกิ จของคุ ณอย่ างต่ อเนื่ อง			16
เตรียมพร้อม (Prepare) – เตรียมรับมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต		
18
เอกสารประกอบสำ �หรับการกำ �หนดเป้ าหมาย
แผนงานเพิ่ มเติ มสำ �หรับการกำ �หนดเป้ าหมาย			20
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ทำ � ความรู้ จั ก กั บ ศั ก ยภาพการฟื้ นตั ว
ของธุ ร กิ จ และ re-emergence
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Re-emergence
/รี-อิ เมองเจิ นซฺ / l คำ �นาม
1. การปรากฎตั วออกมาจากสิ่ งที่ เข้ าไปแล้ ว
้
2. การกลั บมาเป็ นที่ รู ้จั กอี กครัง

ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิ ด -19 ต่ อ สั งคม ชุ มชน และธุ รกิ จ ขนาดย่ อ มต่ า ง ๆ อาจทำ � ให้ ความคิ ด ที่ จะกลั บ มา
ดำ �เนิ นธุ รกิ จอี กครั ้ งกลายเป็ นเรื่ องน่ าหวาดกลั ว แต่ ไม่ ใช่ คุ ณคนเดี ยวที่ ตกอยู่ ในความกั งวลนั ้ น เราสามารถเดิ นไปด้ วยกั น
วางแผนไปด้ ว ยกั น และเตรีย มตั วรับ มื อ ไปด้ วยกั น ในคู่ มื อ ฉบั บ นี้ เราได้ แบ่ งปั นกลวิ ธี และข้ อ ควรคำ � นึ งเกี่ ยวกั บ การฟื้ นฟู ธุ รกิ จ และ
ศั กยภาพการฟื้ นตั ว ทางธุ รกิ จ ที่ อาจจะเป็ นประโยชน์ สำ � หรับ คุ ณ
เวลาแห่ ง การเปลี่ ยนแปลงอาจกลายเป็ นโอกาสสำ � หรั บ การวิ วั ฒ นาการและปรั บ สมรรถนะเพื่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด สร้ า งโมเดล
การดำ �เนิ นธุ รกิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น สร้า งความเชื่ อมั ่ นและความโปร่งใส่ สร้า งปฏิ สั มพั นธ์ กั บ ลู กค้ า และเตรีย มพร้อ มรับ มื อ
กั บการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต
คู่ มื อนี้ จั ดทำ �ขึ้ นโดยผู้ เชี่ ยวชาญด้ า นการจั ด การภาวะวิ กฤต ความต่ อ เนื่ องทางธุ รกิ จ การเตรีย มความพร้อ มต่ อ สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น
การฟื้ นฟู ธุ รกิ จ และผู้ ป ฏิ บั ติ งานในส่ วนงานของ Global Resiliency ของ Facebook ที มงานกลุ่ มนี้ รับ ผิ ด ชอบการวางกรอบ
การดำ �เนิ นการจั ดการวิ กฤต (Crisis Management Framework) และเป็ นผู้ ใ ห้ คำ � แนะนำ � แก่ ผู้ บ ริห ารของ Facebook เพื่ อให้ บ ริษั ท
สามารถรับมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ และปรับ นโยบายเพื่ อรักษาบุ คลากร ลู กค้ า และชุ มชนของเราไว้ ได้
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5 เสาหลักแห่งศักยภาพการฟื้ นตัวทางธุรกิจ
้ ตอนเพื่อให้เกิดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนำ�ไปสู่การกลับมาดำ�เนินธุรกิจได้อีกครัง้
ทำ�ความเข้าใจในแต่ละขัน

ลองพิ จารณาการเสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จของคุ ณใน 5 ประเด็ นได้ แก่ บุ คลากร (People), กระบวนการ (Process), ลู กค้ า (Patrons), กำ �ไร (Profit) และเตรียมพร้อม (Prepare) ซึ่ งการพิ จารณา
แต่ ละเป้ าหมายจะประกอบไปด้ วย การตรวจทานประเด็ นสำ �คั ญ (Checklist) ซึ่ งเป็ นโอกาสในการทบทวนและกำ �หนดสิ่ งที่ ควรทำ �ต่ อไป
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วัตถุ ประสงค์ และข้ อควรปฏิ บั ติ
คู่ มื อฉบั บนี้ ได้ เรียบเรียงข้ อพิ จารณาที่ สำ �คั ญ ดั งนี้
•

บุคลากร (People) – ให้การสนับสนุนและสร้างความผูกพันกับบุคลากรของคุณ

•

กระบวนการ (Processes) – ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไปของการดำ�เนินธุรกิจ

•

ลูกค้า (Patrons) – รูจ้ ักลูกค้าของคุณและสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนของคุณ

•

กำ�ไร (Profits) – ทบทวนโมเดลธุรกิจและการจัดการแหล่งทุนของคุณ

•

เตรียมพร้อม (Prepare) – ทำ�ความเข้าใจต่อความเสี่ยงของคุณและเสริมสร้างศักยภาพการฟื้ นตัวจากความวิบัติ

้
ปฏิ บั ติ ตามคำ �แนะนำ �ดั งต่ อไปนี้ เพื่ อให้คุ ณกลั บมาดำ �เนิ นธุ รกิ จได้ อี กครัง

7
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จุ ดหมายปลายทางและการกำ �หนดเป้ าหมายตามหลั ก

SMART

จุ ดหมายปลายทาง คื อเป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดของแต่ ละเสาหลั ก
การกำ �หนดเป้ าหมายตามหลั ก SMART เป็ นการตั ้ งเป้ าหมายที่ เฉพาะเจาะจง (Specific), วั ดผลได้ (Measurable), บรรลุ ผลได้ (Achievable), สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant), และกำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-Bound)
ซึ่ งเป็ นกระบวนการในการกำ �หนดเป้ าหมายที่ มี ความเฉพาะเจาะจงเพื่ อให้บรรลุ ผลได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ยั งช่วยให้คุ ณสามารถประเมิ นความคื บหน้ าในการดำ �เนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายที่ กำ �หนดได้ ดี ยิ่ งขึ้ น
เฉพาะเจาะจง (Specific): เป้ าหมายที่ กำ �หนดต้ องมี ความเฉพาะเจาะจงจึ งจะเป็ นประโยชน์ สำ �หรับธุ รกิ จของคุ ณ หากคุ ณไม่ สามารถระบุ เป้ าหมายที่ ชัดเจน คุ ณจะไม่ สามารถรู ้ได้ เลยว่า จะบรรลุ เป้ าหมายดั งกล่ าวได้ อย่ างไร
สิ่ งที่ คุ ณต้ องถามตั วเองคื อ อะไรคื อสิ่ งที่ เราต้ องทำ �
่ ที่สำ�คัญ
วัดผลได้ (Measurable): การระบุสง
ิ่ ที่ต้องการบรรลุผลให้อยูใ่ นรูปของตัวเลขเป็ นสิง
่ ที่คุณต้องถามตัวเองคือ เราจะสามารถวัดผลจากเป้ าหมายที่กำ�หนดนี้ได้หรือไม่
สิง
บรรลุ ผลได้ (Achievable): การตั ้ งเป้ าหมายจะต้ องวางอยู่ บนพื้ นฐานของความเป็ นจริง
สิ่ งที่ คุ ณต้ องถามตั วเองคื อ เราจะสามารถบรรลุ เป้ าหมายนี้ ได้ หรือไม่
สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant): เป้ าหมายของคุ ณสอดคล้ องกั บภาพรวมกลยุ ทธ์ธุ รกิ จ
ของคุ ณหรือไม่ สิ่ งที่ คุ ณต้ องถามตั วเองคื อ เราควรจะทำ �สิ่ งนี้ หรือเปล่ า
กำ�หนดเวลาที่ชัดเจน (Time-bound): กำ�หนดระยะเวลาที่ชัดเจนสำ�หรับทุกสิ่งที่คุณต้องทำ�
มิ เช่นนั้นคุ ณอาจจะไม่ ได้ ทำ �มั น สิ่ งที่ คุ ณต้ องถามตั วเองคื อ เมื่ อใดที่ เราจะต้ องทำ �สิ่ งนี้
ให้เสร็จ
โปรดอย่ าลื มว่า:
• สมาชิกในที มของคุ ณควรจะมี ส่ วนร่วมในการตั ้ งเป้ าหมายของบริษั ท
• เราต้ องพร้อมที่ จะปรับตั วและเปลี่ ยนแปลงเป้ าหมายเมื่ อมี ความจำ �เป็ น
• อย่ าตั้ งเป้ าหมายที่ เป็ นไปไม่ ได้ เพราะจะเป็ นผลเสี ยต่ อกำ �ลั งใจของที มงาน

9

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ประเด็ น สำ � คั ญ และ
การกำ � หนดเป้ าหมาย

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

บุคลากร (People)
ให้การสนับสนุนและสร้างความผูกพันกับบุคลากรของคุณ

เป้ าหมาย

บุ ค ลากรของคุ ณ คื อ ผู้ สนั บ สนุ น ที่ ดี ท่ี สุ ด การให้ ก ารสนั บ สนุ น และสร้ า ง
ความผู กพั นกั บที มงานอยู่ เสมอ จะช่ วยเพิ่ มผลผลิ ต แรงจู งใจ และ
ความเอาใจใส่ ของพวกเขา อี กทั้ งยั งจะช่วยรักษาบุ คลากรของคุ ณไว้ ได้ อี ก
ด้ วย

ประเด็นสำ�คัญที่ควรพิจารณา
•

การดำ �เนิ นการด้ านสุ ขภาพและความปลอดภั ยใดๆ ที่ ควรได้ ร บ
ั
การพิ จารณาบ้ าง

•

คุ ณได้ ให้ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงและความคื บหน้ าใหม่ ๆ
ของธุ รกิ จต่ อพนั กงานของคุ ณอย่ างซื่ อตรงและสม่ำ�เสมอหรือไม่

•

คุ ณทำ �อะไรบ้ างเพื่ อให้เกิ ดความเชื่ อใจและการสื่ อสารกั นอย่ างเปิ ดเผย
ในวัฒนธรรมองค์ กรของคุ ณ
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ประเด็นสำ�คัญด้านบุคลากร
มี การดำ �เนิ นการด้ านสุ ขภาพและความปลอดภั ยใดๆ ที่ ควรได้ ร ับการพิ จารณาบ้ าง?
•

หน่ วยงานสาธารณสุ ขในท้ องที่ ของคุ ณได้ เผยแพร่แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อความปลอดภั ยใดๆ ไว้ บ้ าง และ
คุ ณจะสื่ อสารกั บบุ คลากรของคุ ณอย่ างไรเพื่ อให้พวกเขารับรู ้แนวทางเหล่ านี้ ?

•

คุ ณมี อุ ปกรณ์ ป้ องกั นส่ วนบุ คคล (PPE) ที่ จำ �เป็ น (เช่น ถุ งมื อ หน้ ากากอนามั ย หน้ ากากเพล็ กซิกลาส)
สำ �หรับ บุ คลากรของคุ ณหรือไม่ ?

•

คุ ณสามารถชี้ นำ �บุ คลากรของคุ ณให้รู ้จั กหน่ วยงานส่ งเสริมสุ ขภาพต่ างๆ รวมทั ้ งหน่ วยงานด้ าน
สุ ขภาพจิ ต ได้ หรือไม่ ?

•

คุณสามารถพิจารณาแก้ไขนโยบาย เช่น ปรับสวัสดิการที่ เกี่ ยวข้องจากการทำ�งานที่ บ้าน การลาป่ วย
หรือ การลางานเนื่ องจากเหตุฉุกเฉินในครอบครัว เพื่อสนับสนุนความต้องการของพนักงานได้หรือไม่?

คุ ณได้ ให้ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงและความคื บหน้ าใหม่ ๆ ของธุ รกิ จต่ อพนั กงานของคุ ณอย่ าง
ซื่ อตรงและสม่ำ�เสมอหรือไม่?
•

คุ ณเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสถานะปั จจุ บั นของธุ รกิ จคุ ณต่ อบุ คลากรของคุ ณหรือไม่ ?

•

คุ ณอั พเดทบุ คลากรเกี่ ยวกั บความคาดหวั งของคุ ณและงานสำ �คั ญที่ ต้ องทำ � อย่ างสม่ำ�เสมอหรือไม่ ?

•

บุ คลากรของคุ ณรับรู ้ถึ งเป้ าหมายการฟื้ นฟู ธุ รกิ จในระยะสั ้นและระยะยาวแล้ วบ้ างหรือเปล่ า?

คุ ณทำ �อะไรบ้ างเพื่ อให้เกิ ดความเชื่ อใจและการสื่ อสารกั นอย่ างเปิ ดเผยในวัฒนธรรมองค์ กรของคุ ณ?
•

คุ ณประชุ มกั บพนั กงานอย่ างสม่ำ�เสมอเพื่ อปรึกษาหารือเรื่องการรับมื อต่ อสถานการณ์ ต่ างๆ และ
ทรัพยากรที่ จำ �เป็ นจะต้ องใช้เพื่ อให้ปฏิ บั ติ งานได้ สำ �เร็จหรือไม่ ?

•

คุ ณเคยคิ ดที่ จะขอให้บุ คลากรของคุ ณช่วยระดมคิ ดไอเดี ย นวั ตกรรม หรือแนวทางแก้ ปั ญหาใหม่ ๆ
เพื่ อปรับสิ นค้ าหรือบริการของคุ ณหรือไม่ ?

•

คุ ณได้ สร้างกลไกเพื่ อให้ได้ ร บ
ั ข้ อเสนอแนะจากพนั กงานเพื่ อการพั ฒนาองค์ กรแล้ วหรือยั ง?

•

คุ ณมี วิธีท่ี แสดงให้พนั กงานของคุ ณรับรู ้ว่ าคุ ณเห็นคุ ณค่ าผลงานของพวกเขาแล้ วหรือยั ง?

การตั ้ งเป้ าหมายด้ านบุ คลากร

เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับบุ คลากรของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การกำ �หนด
เป้ าหมายปลายทางจะช่ วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับบุคลากรของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART
เฉพาะเจาะจง (Specific):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

ใช้แผนงานแนบท้ ายคู่ มื อเพื่ อจดบั นทึ กเป้ าหมายเพิ่ มเติ ม

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

กระบวนการ (Process)
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่ เปลี่ ยนไปของการดำ�เนินธุรกิจ

เป้ าหมาย

สำ �รวจและปรับตั วให้เข้ ากั บความต้ องการที่ เปลี่ ยนไปของการดำ �เนิ นธุ รกิ จ
ของคุ ณให้มี ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

ประเด็นสำ�คัญที่ควรพิจารณา
•

คุ ณได้ ประเมิ นการดำ �เนิ นธุ รกิ จของคุ ณแล้ วหรือยั ง

•

มี กลยุ ทธ์ใหม่ ๆ ใดบ้ างที่ คุ ณสามารถนำ �มาใช้ เพื่ อขั บเคลื่ อนธุ รกิ จของคุ ณ

•

คุ ณจะสามารถปรับเปลี่ ยนแฟ้ มงานแสดงผลิ ตภั ณฑ์ /บริการของคุ ณ
อย่ างไรได้ บ้ าง เพื่ อรองรับแนวโน้ มตลาดเกิ ดใหม่
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ประเด็นสำ�คัญด้านกระบวนการ
คุ ณได้ ประเมินการดำ �เนิ นธุ รกิ จของคุ ณแล้ วหรือยั ง?
•

มี ความจำ �เป็ นที่ จะต้ องปรับเปลี่ ยนข้ อกำ �หนดด้ านบุ คลากรและเวลาทำ �การหรือไม่ ?

•

มี ความจำ �เป็ นที่ จะต้ องปรับเปลี่ ยนสิ นทรัพย์ ที่ มี อยู่ เช่น พื้ นที่ สำ �นั กงาน เทคโนโลยี สถานที่ ผลิ ต และ
บริการจากบุ คคลที่ สาม เพื่ อให้สอดคล้ องกั บความต้ องการของธุ รกิ จคุ ณหรือไม่ ?

•

คุ ณได้ ประเมิ นปั จจั ยหลั ก เช่น วั ตถุ ดิ บ ผู้ จำ �หน่ าย ผู้ ร บ
ั เหมาช่วง และการขนส่ งที่ จำ �เป็ นต่ อธุ รกิ จของ
คุ ณแล้ วหรือยั ง?
ผู้ จำ �หน่ ายหลั กของคุ ณยั งสามารถจะสนั บสนุ นธุ รกิ จของคุ ณให้อยู่ รอดต่ อไปได้ หรือไม่ หรือคุ ณควรจะ
หาผู้ จำ �หน่ ายใหม่ ๆ?

การตั ้ งเป้ าหมายด้ านกระบวนการ

เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับกระบวนการของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การ
กำ �หนดเป้ าหมายปลายทางจะช่ วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับกระบวนการของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART
เฉพาะเจาะจง (Specific):

วั ดผลได้ (Measurable):

มี กลยุ ทธ์ใหม่ๆ ใดบ้ างที่ คุ ณอาจนำ �มาใช้ เพื่ อขั บเคลื่ อนธุ รกิ จของคุ ณ?
•

คุ ณได้ สำ �รวจวิธีที่ จะปรับปรุ งเพื่ อลดความยุ่ งยากของกระบวนการขั บเคลื่ อนธุ รกิ จของคุ ณ
ตามความจำ �เป็ นแล้ วหรือยั ง?

•

คุ ณจะต้ องอั พเดทหรือเปลี่ ยนซอฟต์ แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุ ปกรณ์ อ่ ื นๆ บ้ างหรือไม่ ?

•

คุ ณจะสามารถใช้ประโยชน์ หรือเพิ่ มประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยี เพื่ อปรับปรุ งการดำ �เนิ นการ
เช่น งานธุ รการ การตอบคำ �ถามลู กค้ า การใช้ e-commerce และการทำ �บั ญชี ได้ หรือไม่ ?

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):
คุ ณจะสามารถปรับเปลี่ ยนแฟ้ มงานแสดงผลิ ตภั ณฑ์ บริการของคุ ณอย่ างไรได้ บ้ าง เพื่ อรองรับแนวโน้ ม
ตลาดเกิ ดใหม่?
•

ผลิ ตภั ณฑ์ ของคุ ณยั งอยู่ รอดได้ หรือไม่ และมี โอกาสที่ คุ ณจะให้บริการใหม่ หรือออกสิ นค้ าตั วใหม่
บ้ างหรือไม่ ?

•

มี วิธีท่ี จะช่วยให้ผลิ ตภั ณฑ์ หรือบริการของคุ ณมี ความหลากหลายมากขึ้ น หรือเปลี่ ยนตำ �แหน่ ง
จุ ดขายของคุ ณให้ดี ข้ึ นบ้ างหรือไม่ ?

•

คุ ณได้ พิ จารณาการขายผลิ ตภั ณฑ์ หรือบริการที่ มี อยู่ ผ่ านช่องทางออนไลน์ แล้ วหรือยั ง?

•

คุ ณได้ แบ่ งปั นแนวปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศ (best practices) กั บธุ รกิ จในเครือแล้ วหรือยั ง?

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

ใช้แผนงานแนบท้ ายคู่ มื อเพื่ อจดบั นทึ กเป้ าหมายเพิ่ มเติ ม

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ลูกค้า (Patrons)
รูจ้ ก
ั ลูกค้าและสร้างปฏิสม
ั พันธ์กับชุมชนของคุณ

เป้ าหมาย

ดูแลลูกค้าของคุณให้ดี แล้วเขาจะช่วยดูแลคุณ

ประเด็ นสำ �คั ญที่ ควรพิ จารณา
•

คุ ณยั งติ ดต่ อกั บลู กค้ าอย่ างต่ อเนื่ องหรือไม่

•

คุ ณมี ปฏิ สั มพั นธ์กั บลู กค้ าหรือเปล่ า

•

ธุ รกิ จของคุ ณจะปรับตั วให้เข้ ากั บประสบการณ์ ใหม่ ๆ ของลู กค้ าได้
อย่ างไร
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ประเด็นสำ�คัญด้านลูกค้า
คุ ณยั งติ ดต่ อกั บลู กค้ าอย่ างต่ อเนื่ องหรือไม่?
•

คุ ณได้ อำ �นวยความสะดวกให้ลู กค้ าสามารถติ ดต่ อคุ ณได้ โดยง่ ายและทั นเวลา ทั ้ งการติ ดต่ อผ่ านทาง
อี เมล การแชท การสั ่งของออนไลน์ และการสั ่งจองสิ นค้ าแล้ วหรือยั ง?

•

คุ ณอั พเดทข้ อมู ลใหม่ ๆ เกี่ ยวกั บธุ รกิ จของคุ ณกั บลู กค้ าอย่ างสม่ำ�เสมอหรือไม่ ?

•

การสื่ อสารของคุ ณสอดคล้ องกั นในทุ กแพลตฟอร์มโซเชียลมี เดี ยของคุ ณหรือไม่ ?

้ เป้ าหมายด้านลูกค้า
การตัง
เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับลูกค้าของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การกำ �หนดเป้ า
หมายปลายทางจะช่วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับลูกค้าของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุ ตามหลักการ SMART
เฉพาะเจาะจง (Specific):

คุ ณมี ปฏิ สั มพั นธ์กั บลู กค้ าหรือเปล่ า?
•

คุ ณติ ดตามและโต้ ตอบความคิ ดเห็นและปั ญหาของลู กค้ าอย่ างรวดเร็วและถู กต้ องหรือไม่ ?

•

คุ ณใช้โซเชียลมี เดี ยในการเชื่ อมต่ อกั บลู กค้ า เพิ่ มความมั ่นใจของลู กค้ า และสร้างชุ มชนออนไลน์
ที่ สดใสและมี สี สั น หรือไม่ ?

•

มี เครือข่ ายธุ รกิ จในพื้ นที่ ของคุ ณที่ อาจจะช่วยโปรโมทผลิ ตภั ณฑ์ และบริการให้กั นและกั นบ้ างไหม?

•

คุ ณสามารถระบุ วิ ธีที่ จะช่วยสนั บสนุ นชุ มชนของคุ ณได้ หรือไม่ ?

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):
ธุ รกิ จของคุ ณจะปรับตั วให้เข้ ากั บประสบการณ์ ใหม่ๆ ของลู กค้ าได้ อย่ างไร?
•

คุ ณได้ ประเมิ นความคิ ดเห็นของลู กค้ าและพิ จารณาปรับเปลี่ ยนผลิ ตภั ณฑ์ และบริการให้เข้ ากั บ
ความต้ องการที่ เปลี่ ยนไปแล้ วหรือยั ง?

•

คุ ณสามารถขยายฐานลู กค้ าไปยั งกลุ่ มคนและตลาดใหม่ ๆ (เช่น ลั กษณะลู กค้ าที่ แตกต่ างไปจากเดิ ม
หรือลู กค้ าในพื้ นที่ ใหม่ ๆ) ได้ หรือไม่ ?

•

คุ ณได้ พิ จารณาให้โปรโมชั่นกั บลู กค้ าเก่ าและใหม่ เพื่ อกระตุ้ นยอดการขายแล้ วหรือยั ง?

•

คุณได้ทำ�การปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปั จจุบันหรือไม่?

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

ใช้แผนงานแนบท้ ายคู่ มื อเพื่ อจดบั นทึ กเป้ าหมายเพิ่ มเติ ม

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

กำ�ไร (Profits)
ทบทวนโมเดลธุ รกิ จและจั ดการแหล่ งทุ นของคุ ณ

เป้ าหมาย
สำ �รวจผลกระทบทางการเงิ นต่ อธุ รกิ จของคุ ณ

ประเด็ นสำ �คั ญที่ ควรพิ จารณา
•

คุ ณเข้ าใจสถานะการเงิ นของธุ รกิ จคุ ณดี หรือไม่

•

มี กลยุ ทธ์ใดที่ คุ ณอาจนำ �มาใช้เพื่ อควบคุ มต้ นทุ นได้ บ้ าง

•

คุ ณวางแผนรับมื อสถานการณ์ ในอนาคตที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นแล้ วหรือยั ง
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ประเด็นสำ�คัญด้านกำ�ไร
คุณเข้าใจสถานะการเงินของธุรกิจคุณดีหรือไม่?
•

้ และระยะยาวแล้วหรือยัง?
คุณได้คาดการณ์ทางการเงินอย่างสมเหตุสมผลในระยะสัน

•

คุณได้ประเมินค่าเสียหายจากยอดการขายและรายได้ที่หายไปหรือล่าช้า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
และการเสียค่าปรับตามกฎข้อบังคับหรือสัญญาต่างๆ แล้วหรือยัง?

•

คุณได้สร้างกลยุทธ์การเติบโตใหม่ๆ แล้วหรือยัง?

•

ธุรกิจของคุณจะต้องลงทุนพัฒนาทรัพยากรและศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการใหม่ๆ หรือ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?

้ เป้ าหมายด้านกำ�ไร
การตัง
เป้ าหมายท้ายที่สุดสำ�หรับกำ�ไรของคุณคืออะไร ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุ การกำ�หนดเป้ าหมาย
ปลายทางจะช่วยให้คุณระบุเป้ าหมายระยะยาวของคุณได้

คุ ณมี เป้ าหมายอะไรบ้ างสำ �หรับกำ�ไรของคุ ณ ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ ตามหลั กการ SMART
เฉพาะเจาะจง (Specific):

วั ดผลได้ (Measurable):
มีกลยุทธ์ใดที่คุณอาจนำ�มาใช้เพื่อควบคุมต้นทุนได้บ้าง?
•

คุณได้พิจารณาต่อรองสัญญาใหม่กับผู้จำ�หน่ายแล้วหรือยัง?

•

คุณได้เก็บหนี้ค้างชำ�ระและมีการเจรจาเสนอทางเลือกการชำ�ระหนี้อย่างสร้างสรรค์และข้อเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้แล้วหรือยัง?

•

คุณได้ตรวจสอบใบกำ�กับสินค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่แพงเกินกว่าเหตุหรือไม่?

•

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ทางธุรกิจของคุณได้หรือไม่?

คุณวางแผนรับมือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง?
•

จากสิ่งที่คุณรูอ
้ ยู่ในขณะนี้ มีสถานการณ์ใดบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต?

•

่ ทำ�อะไร
คำ�ว่ากลับสู่สภาพปกติ หมายถึงอะไรสำ�หรับธุรกิจของคุณ ลองถามตัวเองว่า เราต้องเริม
ในตอนนี้เราควรจะหยุดทำ�อะไรไว้ชวั่ คราวก่อน และเราควรจะหยุดทำ�อะไรไปเสียเลย?

•

คุณได้ติดตามโอกาสการขอสินเชื่อและเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่นแล้ว
หรือยัง?

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

ใช้แผนงานแนบท้ ายคู่ มื อเพื่ อจดบั นทึ กเป้ าหมายเพิ่ มเติ ม

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

เตรียมพร้อม (Prepare)
เสริมสร้างศักยภาพการฟื้ นตัวและการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการฟื้ นฟู
ธุรกิจ

เป้ าหมาย
้ ต่ อไป
ใช้บทเรียนที่ ผ่ านมาเพื่ อเตรียมรับมื อกั บความวิ บั ติ ครัง

ประเด็ นสำ �คั ญที่ ควรพิ จารณา
•

ปั จจั ยเสี่ ยงหลั กๆ ของธุ รกิ จคุ ณมี อะไรบ้ าง

•

คุ ณเคยจดบั นทึ กบทเรียนที่ ผ่ านมาไว้ หรือไม่

•

คุ ณวางแผนบริหารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จไว้ หรือไม่
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

ประเด็นสำ�คัญด้านการเตรียมพร้อม
ปั จจัยเสี่ยงหลักๆ ของธุ รกิจคุณมีอะไรบ้าง?
•

คุณได้วิเคราะห์สถานการณ์ท่ี อาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจอี กครัง้ รวมทั้งผลที่ จะตามมาแล้วหรือไม่?

•

คุณได้ประเมินทรัพยากรที่ สำ�คัญที่ สุดของคุณ (เช่น พนักงาน เทคโนโลยี สถานผลิต และผู้จำ�หน่าย)
รวมทั้ง แนวทางแก้ไข หากทรัพยากรเหล่านี้ มีการดำ�เนินงานที่ ติดขัด แล้วหรือไม่?

•

คุณได้ระบุ ความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานและการผลิต รวมทั้งสิ่งที่ จะทำ�ได้เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว
หรือไม่?

คุณเคยจดบันทึกบทเรียนที่ ผ่านมาไว้หรือไม่?
•

มีอะไรที่ ผ่านไปอย่างราบรื่นบ้าง มีอะไรที่ เปลี่ ยนแปลงไปบ้าง และได้แก้ปัญหาอย่างไรบ้าง?

•

คุณสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และชุ มชนของคุณอย่างไร?

•

คู่แข่งของคุณทำ�อะไรที่ คุณอาจจะนำ�มาเป็ นบทเรียนได้บ้าง?

คุณวางแผนบริหารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจไว้หรือไม่?
•

โมเดลธุรกิจของคุณยืดหยุ่นพอที่ จะฟื้ นตัวจากผลกระทบของวิกฤตและจัดการกับวิกฤตที่ อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้หรือไม่?

•

คุณได้สร้างแผนการติดต่อสื่อสารที่ ระบุ รายการข้อมู ลติดต่อสำ�คัญ รวมทั้งข้อมู ลติดต่อของผู้จำ�หน่าย

การตั ้งเป้ าหมายด้านการเตรียมพร้อม
เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับการเตรียมพร้อมของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ
การกำ �หนดเป้ าหมายปลายทางจะช่วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

่ ณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART
คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับการเตรียมพร้อมของคุณ ผลลัพท์แบบไหนทีคุ
เฉพาะเจาะจง (Specific):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

และผู้ให้บริการหลักของคุณ แล้วหรือไม่?
•

คุณจะทบทวนและอั พเดทแผนของคุณบ่อยแค่ไหน?

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

ใช้แผนงานแนบท้ ายคู่ มื อเพื่ อจดบั นทึ กเป้ าหมายเพิ่ มเติ ม

แผนงานสำ�หรับการกำ�หนด
่ เติม
เป้ าหมายเพิม
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

การตั้ งเป้ าหมายด้ านบุ คลากร

การตั ้ งเป้ าหมายด้ านบุ คลากร

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับบุคลากรของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับบุคลากรของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART

เฉพาะเจาะจง (Specific):

เฉพาะเจาะจง (Specific):

วัดผลได้ (Measurable):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับบุ คลากรของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การกำ �หนด
เป้ าหมายปลายทางจะช่ วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับบุ คลากรของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การกำ �หนด
เป้ าหมายปลายทางจะช่ วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

การตั้ งเป้ าหมายด้ านกระบวนการ

การตั ้ งเป้ าหมายด้ านกระบวนการ

่ ณพยายามจะบรรลุ ตามหลักการ SMART
คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับกระบวนการของคุณ ผลลัพท์แบบไหนทีคุ

่ ณพยายามจะบรรลุ ตามหลักการ SMART
คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับกระบวนการของคุณ ผลลัพท์แบบไหนทีคุ

เฉพาะเจาะจง (Specific):

เฉพาะเจาะจง (Specific):

วัดผลได้ (Measurable):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับกระบวนการของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การ
กำ �หนดเป้ าหมายปลายทางจะช่ วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับกระบวนการของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การ
กำ �หนดเป้ าหมายปลายทางจะช่ วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

้ เป้ าหมายด้านลูกค้า
การตัง
เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับลูกค้าของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การกำ �หนดเป้ า
หมายปลายทางจะช่วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

้ เป้ าหมายด้านลูกค้า
การตัง
เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับลูกค้าของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ การกำ �หนดเป้ า
หมายปลายทางจะช่วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับลูกค้าของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุ ตามหลักการ SMART

คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับลูกค้าของคุณ ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุ ตามหลักการ SMART

เฉพาะเจาะจง (Specific):

เฉพาะเจาะจง (Specific):

วัดผลได้ (Measurable):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

้ เป้ าหมายด้านกำ�ไร
การตัง
เป้ าหมายท้ายที่สุดสำ�หรับกำ�ไรของคุณคืออะไร ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุ การกำ�หนดเป้ าหมาย
ปลายทางจะช่วยให้คุณระบุเป้ าหมายระยะยาวของคุณได้

้ เป้ าหมายด้านกำ�ไร
การตัง
เป้ าหมายท้ายที่สุดสำ�หรับกำ�ไรของคุณคืออะไร ผลลัพท์แบบไหนที่คุณพยายามจะบรรลุ การกำ�หนดเป้ าหมาย
ปลายทางจะช่วยให้คุณระบุเป้ าหมายระยะยาวของคุณได้

คุ ณมี เป้ าหมายอะไรบ้ างสำ �หรับกำ�ไรของคุ ณ ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ ตามหลั กการ SMART

คุ ณมี เป้ าหมายอะไรบ้ างสำ �หรับกำ�ไรของคุ ณ ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ ตามหลั กการ SMART

เฉพาะเจาะจง (Specific):

เฉพาะเจาะจง (Specific):

วัดผลได้ (Measurable):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART
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คู่ มื อพลิ กสถานการณ์ เสริมสร้างศั กยภาพการฟื้ นตั วของธุ รกิ จขนาดย่ อม

การตั้งเป้ าหมายด้านการเตรียมพร้อม
เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับการเตรียมพร้อมของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ
การกำ �หนดเป้ าหมายปลายทางจะช่วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

การตั ้งเป้ าหมายด้านการเตรียมพร้อม
เป้ าหมายท้ ายที่ สุ ดสำ �หรับการเตรียมพร้อมของคุ ณคื ออะไร ผลลั พท์ แบบไหนที่ คุ ณพยายามจะบรรลุ
การกำ �หนดเป้ าหมายปลายทางจะช่วยให้คุ ณระบุ เป้ าหมายระยะยาวของคุ ณได้

่ ณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART
คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับการเตรียมพร้อมของคุณ ผลลัพท์แบบไหนทีคุ

่ ณพยายามจะบรรลุตามหลักการ SMART
คุณมีเป้ าหมายอะไรบ้างสำ�หรับการเตรียมพร้อมของคุณ ผลลัพท์แบบไหนทีคุ

เฉพาะเจาะจง (Specific):

เฉพาะเจาะจง (Specific):

วัดผลได้ (Measurable):

วั ดผลได้ (Measurable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

บรรลุ ผลได้ (Achievable):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ (Relevant):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

กำ �หนดเวลาที่ ชัดเจน (Time-bound):

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

คุ ณต้ องทำ �อะไรบ้ างเพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายแบบ SMART

