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บทความนี้เปนการสรุปสาระสําคัญจากเวทีเสวนาออนไลน #ChulaSafety2021 “BCP สําหรับคนรุน

ใหม” เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 จัดโดยศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (SHECU) รวมกับ หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (RDM บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บทความนี้ไดนําสาระสําคัญจากท้ังหาการบรรยายมากลั่นกรองท้ังเรื่อง “Business 

Continuity Plan (BCP) คืออะไร”, “BCP ใกลตัวแคไหน”, “การประยุกตใช BCP ในภาคธุรกิจ”, “การทํา BCP 

ใหสําเร็จ”, และ “ขนาดของตลาดงานดาน BCP” 

 

1. Business Continuity Plan (BCP) คืออะไร 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐ ลีละวัฒน, MBCI 

Business Continuity Plan (BCP) คือ แผนท่ีมีความเก่ียวของกับความตอเนื่องทางธุรกิจ แตไมได

เก่ียวของกับธุรกิจอยางเดียว ใหเรามองในมุม Business ในดาน Operation หรือการทํางาน ส วน Business 

Continuity Management (BCM) คือ การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ นับไดวาเปนกระบวนการท่ีครอบคุลม

ไวหลายข้ันตอน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 



1. การสรางและสนับสนุนนโยบาย – การสรางความตระหนักหรือการผลักดันเพ่ือใหเกิดการใชงาน โดย

นโยบายท่ีทํา เชน การวางแผนของแตละป การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับ BCP และการกําหนด

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

2. การวิเคราะห – วิเคราะหในสวนผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดยมีการนํากราฟ

ความสัมพันธของระดับการทํางานกับเวลามาใชเปนเครื่องมือประกอบ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหตอดวย

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. การออกแบบกลยุทธและการรับมือ – การสรางแผนโดยกําหนดวาแตละชวงระดับความเสี่ยงควรทํา

อยางไร รับมืออยางไร ซ่ึงแตละชวงจะมีการรับมือท่ีตางกัน ทําใหตองมีการออกแบบกลยุทธท่ีหลากหลาย 

4. การสราง BCP – เปนการรวบรวมสิ่งท่ีไดจากทุกข้ันตอน (ขอ 1 - 3) เพ่ือเปนผลลัพธจาก BCM และตรงนี้

ก็เปนสิ่งแรกท่ีทุกคนตั้งตารอ 

5. การทบทวนและปรับปรุงแผน – นําแผนไปปรับปรุงหรือพัฒนา โดยข้ึนกับหนวยงานตาง ๆ วาจะมี

กําหนดการปรับปรุงในชวงระยะเวลาเทาใด 

 

2. BCP ใกลตวัแคไหน 

โดย คณณัฏฐ เจริญธรรมโชค 

เราทานท้ังหลายเองก็ลวนแลวแตมีเปาหมายในชีวิตดวยกันท้ังนั้นใชไหม ไมวาจะเปนเปาหมายระยะสั้น 

หรือระยะยาว ไมวาจะเปนเปาหมายทางดานการเงิน การงาน หรือครอบครัว และไมวาจะเปนเปาหมายท่ีชัดเจน

หรือไมชัดเจนก็ตาม โดยท่ีเพ่ือพิชิตเปาหมายตาง ๆ เหลานั้น เราทานท้ังหลายลวนยอมมีแบบแผนในการดําเนิน

ชีวิตในแบบฉบับของตนเอง ไมวาจะเปนแบบแผนท่ีถูกออกแบบคิดคํานวนโดยละเอียดมาเปนอยางดี หรือเปนเพียง

แบบแผนท่ีสะทอนผานรูปแบบการใชชีวิตท่ีปกติสุขของทุก ๆ คน ไมมากก็นอย เราทุกคนตางก็ตระหนักรูดีวา วันใด

วันหนึ่งตัวเราเอง หรือคนใกลชิดยอมตองมีโอกาสประสบเหตุการณท่ีไมคาดคิด ซ่ึงบางครั้งบางทีก็สงผลกระทบ

รุนแรงเสียจนทําใหชีวิตของเราทานพลิกผันไปจากแบบแผนท่ีวาดฝนเอาไว และหากเปนไปไดเราทุกคนคงตองการ

ท่ีจะตระเตรียมตัวเองใหพรอมท่ีสุดในวันท่ีเหตุการณไมคาดฝนดังกลาวมาถึง เพ่ือใหอยางนอย ๆ เรายังสามารถ

ดําเนินการตามแผนในชีวิตท่ีตนเองวางเอาไวตอไปได โดยไมตองจํานนจนยอมปรับลดเปาหมายในชีวิตลงดวยความ

จําเปนท่ีวา เราคงไมมีโอกาสฝนใหไกลไดเทาเดิมดวยบริบทปจจุบันของตนอีกตอไปแลว 

ท้ังนี้คําวา “ความพรอม” ของแตละคนนั้นแตกตางกันออกไปตามบริบทสวนตัวของแตละบุคคล หรือแต

ละครอบครัว สวนคําถามท่ีวาแคไหนจึงเรียกวาเปนความพรอมท่ีเพียงพอสําหรับแตละบุคคลหรือแตละครอบครัว 

กระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจนั้นเองท่ีจะสามารถเปนอีกหนึ่งเครื่องมือท่ีจะชวยเราวิเคราะหและหา



คําตอบใหกับพวกเราได ผลลัพธจากการประยุกตกรอบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพจะ

แสดงใหเห็นวาอะไรคือเปาหมายในชีวิตท่ีชัดเจนของเรา อะไรคือกิจกรรมสําคัญ หรือสวนประกอบของกิจกรรม

สําคัญในชีวิตท่ีชวยใหเราสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งเอาไวไดในแตละชวงเวลาของชีวิต และอะไรคือทรัพยากรท่ี

จําเปนตอการดําเนินกิจกรรมสําคัญตาง ๆ เหลานั้น นอกจากนี้เรายังสามารถทราบถึงความเสี่ยงตาง ๆ ในชีวิต และ

ปจจัยท่ีแสดงใหเห็นโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีสามารถสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอชีวิตของเราได รวมถึง

ความคุมคาในการเลือกสรรแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดสรรทรัพยากรสําหรับดําเนิน

กิจกรรมสําคัญของชีวิตในยามวิกฤติ สุดทายแลวหากเราทานสามารถดําเนินการอยางมีวินัยตอเนื่องจนครบทุก

กระบวนการตามกรอบการบริหารความตอเนื่อง ระบบนี้จะยังคงทันตอสมัย ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนตาม

บริบท สภาพแวดลอม และชวงเวลาของเราทานแตละไดพอดิบพอดี  

จะเห็นไดวาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจนั้น แทจริงแลวไมไดหางไกลจากชีวิตประจําวันของ

พวกเราเทาไหรเลย แตมีเพียงนอยคนเทานั้นท่ีจะเขาใจและสามารถประยุกตระบบการบริหารความตอเนื่องเขามา

ใชกับชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับใครท่ีกําลังมองหาเครื่องมือท่ีจะชวยใหการดําเนินชีวิตของคุณ

รอบครอบรัดกุมมากข้ึน ระบบการบริหารความตอเนื่องในชีวิตประจําวันจึงอาจเปนอีกหนึ่งตัวเลือกท่ีคุณกําลังมอง

หาอยูก็เปนได 

 

3. การประยุกตใช BCP ในภาคธรุกจิ 

โดย กันตฤทัย มีชาง 

 ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีโอกาสจะประสบกับภัยพิบัติท้ังทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย ตัวอยางเชน น้ํา

ทวมใหญประเทศไทยป 2554 สรางความเสียหายแกท้ังภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร ซ่ึงแตละภาค

สวนตองใชระยะกวาหนึ่งถึงสามเดือนจึงจะสามารถกูการดําเนินธุรกิจกลับสูสภาพปกติได นอกจากนี้การแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหการขนสงสินคาระหวางประเทศหยุดชะงัก และสรางผลกระทบวงกวางแกหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain) ดังนั้นการนําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan 

(BCP) มาใชจึงเปนสิ่งสําคัญอยางมาก บริษัทขนาดใหญในประเทศญ่ีปุนมีการนํา BCP มาใชกวา 80% (World 

Bank, 2020) สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐและธนาคาร โดยมีการเสนอแผนสินเชื่อพิเศษกับบริษัทท่ีมี

การจัดทํา BCP ในแตละองคกรหรือบริษัทท่ีนํา BCP มาใชนั้น จะมีการเตรียมแผนการดําเนินงานเพ่ือสอดรับกับ

การเหตุการณความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึน ไดแก การจัดตั้งผูรับผิดชอบและทีม BCP มีการประสานงานรวมกับคู

คา ลูกคา และหลังจากเหตุการณสําคัญบริษัทจะทําการทบทวนปรับปรุงแผนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

สําหรับประเทศไทย หนวยงานท่ีมีการนํา BCP มาใช ไดแก ธนาคาร เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีตองการความ

ตอเนื่องโดยไมอาจเกิดการหยุดชะงักได รวมถึงตองการรักษาภาพลักษณการดําเนินธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือ 

ในภาคการผลิต BCP ถูกตระหนักมากข้ึนหลังจากเหตุการณน้ําทวมป 2554 หลายบริษัทมีการประเมินความเสี่ยง 



และจัดทําแผนรองรับ อยางไรก็ตามจากการสํารวจ BCP เหลานี้ยังตองการการปรับปรุง การฝกซอม และการ

รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสรางการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

4. การทํา BCP ใหสําเรจ็ 

โดย ศันสนีย สภาพไทย 

การทํา BCP ใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองตอความตองการขององคกรนั้นมีปจจัยมา

เก่ียวของมากมาย ในสวนนี้จะกลาวถึงปจจัยท่ีนาสนใจ ยกตัวอยางเชน ความสามารถดานการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจขององคกร (BCM Capabilities) การมีทีมปฏิบัติงานดาน BCM ท่ีเขาใจบริบทขององคกร สามารถคนหา

ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจขององคกร จะชวยใหการวางแผน BCP ขององคกรมีความ

ชัดเจนและครอบคลุมกับความเสี่ยงภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูขององคกรได อยางไรก็ตามการมีทีมปฏิบัติงานท่ีมี

ความสามารถนั้นคงไมสามารถผลักดันให BCP เกิดข้ึนและประสบความสําเร็จไดหากปราศจากความรวมมือและ

ใหการสนับสนุนจากองคกร ดังนั้น อิทธิพลขององคกร (Organizational Influence) จึงเปนอีกปจจัยท่ีมี

ความสําคัญ โดยจุดเริ่มตนท่ีสําคัญคือการทําใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนขององคกรรวมท้ังผูมีสวนไดเสียท่ี

เก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของแผน BCP เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุนในการดําเนินงานดวย

ความราบรื่น อยางท่ีทราบกันดีวาแผน BCP จะถูกนํามาใชเม่ือองคกรไมไดอยูในภาวะปกติ การมีกรอบการ

ดําเนินการ (Operational Framework) ท่ีมีความชัดเจนและมีการซักซอมแผนการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอจะ

ชวยใหเม่ือเกิดเหตุการณจริงผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและถูกตองตามแผนท่ีเตรียมไว อีกหนึ่ง

ปจจัยท่ีสําคัญก็คือการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เพ่ือใหม่ันใจวาแผน BCP ยังคงสอดคลอง

กับบริบทขององคกร ความเปนจริง รวมท้ังทรัพยากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององคกร จึงควรมีการสํารวจความคิดเห็น

ตอแผน BCP จากผูท่ีเก่ียวของ มีการซักซอมและประเมินประสิทธิภาพของแผน BCP ทบทวน ปรับปรุงและสื่อสาร

กันภายในองคกรอยางสมํ่าเสมอ 

 

5. ขนาดของตลาดงานดาน BCP 

โดย สุนทร เปาปด 

ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System:BCMS) ถือ

เปนกระบวนการและระบบท่ีมีความสําคัญในองคกรไมวาจะเปนองคกรขนาดใหญและขนาดเล็กก็สามารถท่ีจะนํา 

BCMS ไปประยุกตใชได นอกจากนี้ BCMS ยังถือเปนระบบท่ีจะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดานการบริหาร

จัดการเพ่ือความยั่งยืนซ่ึงองคกรขนาดใหญหลาย ๆ องคกรไดนําไปประยุกตใชเพราะสวนหนึ่งชวยใหสามารถลด

ผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจจากภัยธรรมชาติ การกอการราย การโจมตีทางไซเบอร การชุมนุมประทวง 

การแพรระบาดของไวรัส หรือสาเหตุอ่ืน ๆ เปนตน นอกจากนี้ การประยุกตใช BCMS ยังสามารถบรรลุเปาหมาย



การพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เปาหมายท่ี 11: ทํา

ใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิตานทานและยั่งยืน และเปาหมายท่ี 13: การ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงดัชนีความยั่งยืนสากลอยาง Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) อีกดวย  

สําหรับการทํางานในดานนี้ งานในดานการบริหารความเสี่ยงและบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจนั้นถือวา

เปนท่ีนิยมในปจจุบันเพราะจากผลสํารวจของ Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum ติด

อันดับท่ี 20 ท่ีกําลังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน (Increasing Demand) สําหรับอุตสาหกรรมท่ีนําระบบ 

BCMS ไปประยุกตใชในองคกรนั้นก็มีหลากหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน เงินทุนและหลักทรัพย (Finance & 

Securities), ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (Petrochemicals & Chemicals), การพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property 

Development), พลังงานและสาธารณูปโภค  (Energy & Utilities), และบริการเฉพาะกิจ  (Professional 

Services) เปนตน 

สําหรับความกาวหนาในสายงานและทักษะท่ีเก่ียวของในดานนี้อาจจะตองอาศัยความชํานาญท่ี

หลากหลายและมีทักษะท่ีเปนคนท่ีมองกวางและเขาใจกระบวนการทางธุรกิจและการสื่อสารถือวาเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ี

สําคัญมากเพราะจําเปนตองประสานงานเพ่ือขอความรวมมือกับหลายภาคสวนท้ังภายในองคกรและภายนอก และ

หากผูท่ีตองการเขามาทํางานในสายงานนี้หลาย ๆ องคกรมักจะมีการกําหนดการเติบโตในสายงานท่ีแตกตางกัน

เชนอาจจะกําหนดสายงานนี้เปนกลุมเฉพาะทาง (Specialists) หรือสายบริหาร (Management) ซ่ึงก็ถือวาเปน

สายงานท่ีมีความกาวหนาในองคกรไดพอสมควรและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคตตอไป 

 

บทสรุป 

BCP เปนเรื่องท่ีไมไดไกลตัว และ BCP ไมใชสิ่งท่ีเก่ียวกับเฉพาะภาคธุรกิจเทานั้น เปนหนึ่งในขอความ

สําคัญท่ีทุกคนควรเขาใจ เพราะเราไมอาจปฏิเสธไดวาหนวยงานลักษณะอ่ืนหรือแมแตตัวเราเองก็มีโอกาสท่ีจะตอง

เผชิญกับความเสี่ยงกันท้ังสิ้น อยางไรก็ดียังมีรายละเอียดและเรื่องราวกรณีศึกษาอีกมากมายท่ีผูท่ีสนใจจําเปนตอง

ศึกษาเพ่ิมเติม และท่ีสําคัญท่ีสุด เปาหมายสุดทายนั้นไมใชเพียงแตการออกแบบพัฒนา BCP ข้ึนมา หากแตผูท่ี

เก่ียวของจําเปนตองมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ตามแผน BCP ท่ีเตรียมไวดวย 

 

หมายเหตุ บทความนี้สนับสนุน SDGs 8, 11, 13 
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