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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่องการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด (ปณท) ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์  
ที่ต้องการศึกษาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ ปณท 
ที่มีการประกาศใช้งานแผนมาตั้งแต่ปี 2554 และปี 2560 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ 
ปณท ได้ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) ISO 22301 : 2012 ที่ เป็นที่ยอมรับในการน ามาใช้งานในองค์กรต่าง  ๆ  
ในปัจจุบัน โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้มีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเพ่ือลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของ  ปณท  
ในอนาคตหากประสบภาวะอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผู้ศึกษาได้น าเสนอข้อเสนอแนะไว้ 4 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะประเด็นที่ 1 ขยาย
การด าเนินการและขอใบรับรองการด าเนินงานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management : BCM) ISO 22301 : 2012 เพ่ือการันตีความเชื่อมั่นและการปฏิบัติ 
ที่ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากลที่จะท าให้ ปณท ได้รับการยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ปณท ควรขอใบรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 22301 : 2012 เหมือนเช่นเดียวกับการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO อ่ืนที่ ปณท มีการด าเนินการ
เช่นเดียวกัน และมีการวางแผนในการด าเนินการเป็นระยะตามความส าคัญของขอบเขตงานต่อเนื่อง
จนครอบคลุมไปยังหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั่วประเทศ 

ข้อเสนอแนะประเด็นที่ 2 พิจารณาการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมและแผนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น แผนธุรกิจไปรษณีย์  
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การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไอที การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน การตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจของคู่ค้า เป็นต้น  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและ 
มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในอนาคตและ 
มีกรอบการบริหารที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจและการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะประเด็นที่ 3 พิจารณาการทดสอบและการประเมินผลให้เหมาะสมและ
ใกล้เคียงกับภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นจริง การทดสอบแบบ Table Top เป็น
การทดสอบที่สร้างความมั่นใจในระดับหนึ่ง ควรมีการทดสอบแบบ Simulation โดยจ าลอง
สถานการณ์เสมือนจริงและใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ หรือการทดสอบแบบ 
Full BCP Exercise ที่เป็นการทดสอบแบบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะประเด็นที่ 4 การมุ่งเน้นในกระบวนการบริหารอย่างต่อเนื่อง : Plan-Do-
Check-Act เพ่ือให้เป็นระบบงานที่ยั่งยืน ปณท ควรด าเนินการโดยยึดหลัก Plan-Do-Check-Act 
หรือ PDCA ที่เน้นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ช่วยให้ ปณท มีการบริหารแผนต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ที่สามารถบริหารจนเกิดระบบงานทีย่ั่งยืนในที่สุด 
 
ค าส าคัญ : แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, มาตรฐาน ISO 
22301:2012, กระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง, Plan-Do-Check-Act, PDCA 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the assessment of “ Thailand Post (THP) of Business 
Continuity Plan in the flood and crisis situation in Bangkok” is to study Business 
Continuity Plan of Thailand Post occured in 2011 and 2017 which comply Business 
Continuity Management : BCM ; ISO 22301 : 2012 standard. It is accepted in various 
organization. The researcher has some suitable and effective suggestions to improve 
and develop for reducing and impacts of Postal and Logistics business (of Thailand 
Post) in the flood and crisis situation in Bangkok in the future.  

There are 4 suggestions for this study, the frist sugesstion is extending 
standard of Business Continuity Management : BCM to get the trust certification in 
International Standardization and Organization; ISO 22301:2012 as same as Thailand 
Post do. Moreover it should plan about BCM by following up periodically the 
procedures according to the priority of scope of work and distribute it to related 
divisions nationwide.  

The second suggestion is consideration of the other plans activities such 
as Thailand Post Business Plan, State Enterprise Performance Assessment, The measure 
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of IT Security, Risk Management, Internal Control, Internal Audit, e-Commerce Laws, 
Customer and Partners Trust and etc. that concern about Business Continuity Plan, It 
may help to reduce duplication of management and take relation with other activities 
in the some direction and scope of management. 

The third suggestion is testing and evaluation in suitable and similary to 
real (flood and crisis) situation. The test of Table Top is confident in one level but it 
also should test of Simulation by testing in realistic simulation and Business Continuity 
Plan application. However, It should test of Full BCP Exercise in complete and similary 
to the real situation. 

The last suggestion is focus on incident process management : Plan-Do-
Check-Act to help Thailand Post to take continuously action in Business Continuity 
Plan, thus, it will present that Thailand Post has not only planning but it also has the 
measure to do as sustainable procedure. It may help Thailand Post to develop 
continuously and manage completly, effective, and effectiveness Business Continuty 
Plan in long term. 

 
Keywords : Business Continuity Plan, Business Continuity Management, ISO 22301 : 
2012 Standard, Continuity Management Procedure, Plan-Do-Check-Act, PDCA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25605903011194IHF



(5) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร” ส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ต้องขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้จนเป็นงาน
ที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้มอบและ
ถ่ายทอดความรู้ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา ขอขอบพระคุณคุณอนุชิต ชื่นชมภู ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยครั้งนี้ที่ให้ความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลและช่วยเหลือในเรื่องที่ด าเนินการเป็นอย่างดี รวมทั้ง 
เพ่ือนพี่น้อง MPE 25 ที่ร่วมศึกษามาด้วยกัน ตลอดถึงเจ้าหน้าที ่ในโครงการ MPE ที่เก่ียวข้องด้วย 

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลืออีกหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้

กล่าวถึงในท่ีนี้ ขอบพระคุณคนในครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนส่งเสริมและเป็นก าลังใจด้วยดี
เสมอมา  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน าและความเป็นมา 
 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 
100% เดิมกิจการไปรษณีย์ของไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี  2426 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมไปรษณีย์ต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขจนถึงต้นปี 2520 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ในนามการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เพ่ือให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อมาในปี 2546 จากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดน (Globalization) มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเปิดเสรี
การค้าบริการ ส่งผลให้ต้องมีการแปลงสภาพกิจการไปรษณีย์อีกครั้งเป็นรูปบริษัทจ ากัดเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการดาเนินงานเชิงธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้  
ในขณะที่ยังคงรับภาระในการให้บริการเชิงสังคมเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แปลงสภาพมาจากหน่วยงานธุรกิจด้านบริการไปรษณีย์ของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มีวัตถุประสงค์หลักในการแปลงสภาพเป็นบริษัทจ ากัดเพ่ือปฏิรูป
กิจการไปรษณีย์ของประเทศให้สามารถด าเนินงานต่อเนื่องไปได้ด้วยตนเองในระยะยาวโดยไม่เป็น
ภาระของรัฐ  รวมทั้ง สามารถรองรับการให้บริการไปรษณีย์ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจใน
ประเทศและให้บริการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในลักษณะเชิงสังคมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ภายหลังจากการแปลงสภาพเป็น ปณท ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและการด าเนินการให้เป็น 
เชิงรุกมากข้ึน มีการแบ่งตลาดการให้บริการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อสาร กลุ่มธุรกิจขนส่ง 
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยบริการด้านการจัดส่งเอกสารถึงผู้รับในประเทศซึ่งอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจสื่อสารนั้นเป็นเพียงบริการเดียวที่ ปณท ยังคงได้รับอ านาจสิทธิ์ขาดในการให้บริการตาม 
พ.ร.บ. ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477  
 วิสัยทัศน์ ปณท คือ “เป็นผู้น าในธุรกิจไปรษณีย์ และการให้บริการ Logistics ครบวงจร
ในอาเซียน” โดยมีภารกิจ/พันธกิจแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่ว
ประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก  2) พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ 
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Logistics ของอาเซียน 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีก าไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการ
พัฒนาบริการลูกค้า 
 โดย ปณท มีความสามารถพิเศษ คือ 1) ความสามารถในการให้บริการไปรษณีย์ที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศด้วยเครือข่ายสถานที่ให้บริการมากกว่า 4,600 แห่ง ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพ/
ปริมณฑล และภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชน ย่านธุรกิจ หรือพ้ืนที่ชนบท  2) ความสามารถในการ
บริหารจัดการเส้นทางการขนส่งสิ่งของทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กไปสู่ปลายทางทุกภูมิภาค 
ทั่วประเทศ ด้วยเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ส าหรับที่ท าการที่อยู่บนเกาะ
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกและภาคใต้ 3) ความสามารถในการน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ถึง
ปลายทางหรือที่อยู่ของผู้รับได้ทุกพ้ืนที่ ทุกครัวเรือน เนื่องจากพนักงานน าจ่ายมีความเชี่ยวชาญใน
พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 4) ความสามารถพิเศษของ ปณท มีความสัมพันธ์กับภารกิจของ
องค์กร ดังนี้  
 
ตารางที่ 1.1  ความสามารถพิเศษกับภารกิจองค์กร 

ความสามารถพิเศษ ภารกิจขององค์กร 

1. เครื่อข่ายสาขาการให้บริการ  
   (มากกว่า 4,500 แห่ง)  
   คลอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

- ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชน 
  เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีก าไรอย่างยั่งยืน 
   และสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า 

2. การบริหารจัดการเส้นทาง 
   การขนส่งไปสู่ปลายทาง 
   ทุกภูมิภาค โดยทางบก  
   ทางอากาศ และทางเรือ 

- พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics  
  ของอาเซียน 
- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก าไรอย่างยั่งยืน 
  และสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า 

3. ความเชี่ยวชาญของ 
   พนักงานน าจ่ายที่สามารถ 
   น าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์   
   ถึงปลายทาง/ที่อยู่ผู้รับ 
   ทุกพ้ืนที่ ทุกครัวเรือน 

- ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชน 
  เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีก าไรอย่างยั่งยืนและ  
  สนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า 

  
ที่มา : ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, รายงานการให้ค าปรึกษา SEPA ปี 2559. 
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 ปณท มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจ และผลิตภัณฑ์/บริการหลักในการส่งมอบให้กับลูกค้า
ออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์/บริการ ประกอบด้วย 1)  กลุ่มธุรกิจบริการสื่อสาร มีผลิตภัณฑ์/บริการ
หลัก ได้แก่ จดหมายในประเทศ จดหมายระหว่างประเทศ ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนในประเทศ และ
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ 2) กลุ่มธุรกิจบริการขนส่ง มีผลิตภัณฑ์/บริการหลัก ได้แก่ 
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ และ
ขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) 3) กลุ่มบริการการเงิน มีผลิตภัณฑ์/บริการหลัก ได้แก่ ธนาณัติ
ออนไลน์ และ Pay at Post 4) กลุ่มบริการค้าปลีก มีผลิตภัณฑ์/บริการหลัก ได้แก่ ตราไปรษณียากร
เพ่ือการสะสมและสิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์ (กล่อง/ซอง/วัสดุหุ้มห่อ) และสินค้าที่ ปณท รับเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 
 ส าหรับสินทรัพย์  ปณท  มีอาคารสถานที่  เทคโนโลยี  และอุปกรณ์ที่ส าคัญ ใน 
การด าเนินธุรกิจไปรษณีย์ ประกอบด้วย 1) อาคารสถานที่ ได้แก่ ส านักงานใหญ่หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ 
18 แห่ง อยู่ในเขตนครหลวง 4 แห่ง และภูมิภาค 14 แห่ง ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จ านวนมาก 6 แห่ง 
ส านักงานไปรษณีย์ 14 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์ 1,228 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาต 3,441 แห่ง  
เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ 100 แห่ง ร้านไปรษณีย์ไทย 79 แห่ง คลังสินค้า 5 แห่ง และพิพิธภัณฑ์ตรา
ไปรษณียากร 4 แห่ง 2) เทคโนโลยีที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (CA POS) 
ระบบตรวจสอบและติดตามสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  (Track & Trace) ระบบจ าหน่ายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์ (Post e-Mart) ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ระบบงานทรัพยากรบุคคล 
(HR) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS/BI) ระบบศูนย์รับแจ้งปัญหา (Helpdesk) ระบบ
เครือข่ายออนไลน์ (Network Online) ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารและ
การท างานร่วมกัน  ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองกรณีเกิดภัยพิบัต ิ(DRC)1 
   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การรองรับสถานการณ์เมื่อต้องประสบภาวะภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือสภาวะฉุกเฉินอ่ืน รวมทั้ง  
การถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  และการด าเนินการ
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวง 
การคลัง ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การ
ด าเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

                                           
  1  ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, “รายงานการให้ค าปรึกษา SEPA ปี 2559,”  
ฝ่ายกลยุทธ์, http://intra.praisanee.com/csd/images/perfomanceAgreement/ 
PerformanceReport 2559.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561).  
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วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงต้องพิจารณาบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจให้เหมาะสม  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการเหตุหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง พัฒนาขีด
ความสามารถของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้สามารถด าเนินกระบวนการท างานส าคัญของบริษัท
ได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง พนักงานและ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง2 
 จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในปี 2554 และสภาวะวิกฤต
อันเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2556  พบว่าระบบและกลไก
ของรัฐหลายประการมีปัญหาไม่สามารถด าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี  
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันส าคัญที่ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ต้องน ามาปรับกระบวนการท างานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การบริการประชาชน เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน หรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่า
จะประสบกับภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 
 ภัยพิบัติ หรือ สภาวะวิกฤต หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบให้
หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่หน่วยงานต้อง
จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP)  เป็นกระบวนการที่บริษัทมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะยังคงด าเนินธุรกิจได้ สามารถสร้างรายได้ มีกระแสเงินสดไหลเข้ามา
สู่บริษัทจากการด าเนินงานธุรกิจปกติ แม้ว่าบริษัทจะต้องเกิดการหยุดชะงักจากภัยพิบัติ  ต่าง ๆ หรือ
ระบบงานหยุดท างาน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่บริษัทไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า หรือไม่
เคยเกิดขึ้นกับบริษัทมาก่อน 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีการน าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP)  มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ในคราวที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงใน
ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัดเพ่ือ
บริหารจัดการกับธุรกิจไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้ 
รวมทั้งในปี พ.ศ.2556 ในคราวที่ประสบกับสภาวะวิกฤต อันเนื่องมาจากเหตุการชุมนุมทางการเมือง

                                           
2 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, โครงการระบบบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2560), 7. 
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ในเขตกรุงเทพมหานครเช่นกัน โดยในปี 2560 ปณท ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการจัดท า
ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ตามมาตรฐาน 
ISO 22301  : 2012   ดังนั้น แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP)  จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับน ามาใช้บริหารธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในภาวะประสบภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือสภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถลดความเสี่ยงจาก
การหยุดชะงักทางธุรกิจสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบ  และลดผลกระทบต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

 
1.2 ประเด็นปัญหา 
 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP) น ามาใช้ในองค์กรเพราะเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่มีบทบาทใน
การด าเนินงานที่จะช่วยให้ ปณท เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ือรับมือกับ
เหตุความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤติ หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่จะท าให้น าไปสู่ภาวการณ์
หยุดชะงักทางธุรกิจของ ปณท แต่ทั้งนี้ การบริหารจัดการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP) จะต้องมีคุณภาพและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
โดย ปณท มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  ดังนี้ 
 ปี 2554 : แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ลงวันที่  30 กันยายน 2554  
ช่วงเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง คือ มหาอุทกภัยปี 2554 ณ ในพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
 ปี 2556 : แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ลงวันที่  30 กันยายน 2556  
ช่วงเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง คือ การชุมนุมและความไม่สงบทางการเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  ปี 2560 : แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2560 มีการ
ด าเนินการจัดท าตามระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : 
BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301  : 2012  
 ปณท ได้มีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจมา
ตั้งแต่ปี 2550 และวางแผนบริหารความต่อเนื่องเฉพาะในส่วนของงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จนเกิดเป็นแผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) และศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (IT Disaster Recovery Center : IT DRC) รองรับระบบงานส าคัญ จ านวน  
7 ระบบงาน ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีการด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสภาพ 
แวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ปณท จึงตระหนักว่าควรจะมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ
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ทางธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบงาน/กิจกรรมส าคัญของ ปณท รวมถึงมีการด าเนินงานบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญของ ปณท 
อย่างครบถ้วน เนื่องด้วยแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ทีดี่ 
และสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบในการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) อย่างครอบคลุมที่จะช่วยบริษัทในการตัดสินใจว่า
ส่วนใดของธุรกิจควรจะได้รับการพลิกฟ้ืนเป็นอันดับแรก ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การทดลอง และ
ทดสอบภาคปฏิบัติจริงกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกันอย่างครบถ้วน เพ่ือดูว่าสิ่งที่มีในแผน
นั้นสามารถใช้ได้จริงครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งจุดอ่อนอ่ืนที่ต้องมีการปรับปรุง  เพ่ือให้สามารถน ามาใช้
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์   สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า   เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้นสามารถบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจไปรษณีย์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่ องและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งลดผลกระทบต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จริงอย่างเหมาะสม ซึ่งมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของ ปณท เป็นอย่างยิ่งที่มี
การแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน   
 อีกทั้ง ปณท  ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการรองรับ
สถานการณ์เม่ือต้องประสบภาวะภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือสภาวะฉุกเฉินอ่ืน รวมทั้ง ต้องปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อม 
ต่อภาวะวิกฤต ประกอบกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) ก าหนดให้รัฐวิสากิจตระหนักและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพ่ือให้
การด าเนินธุรกิจของ ปณท สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดการหยุดชะงักเมื่อประสบภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงต้องพิจารณาบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เหมาะสมเพ่ือให้การบริหารจัดการเหตุ
หยุดชะงักที่อาจเกิดข้ึน  และพัฒนาขีดความสามารถของ ปณท ให้สามารถด าเนินกระบวนการท างาน
ส าคัญของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึง พนักงานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.3.1 เพ่ือประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในการรองรับการด าเนินในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะ
วิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร  
  1.3.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในการรองรับการด าเนินใน
ภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
1.4 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง “การประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร” ใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการส ารวจเอกสาร (Document Research) ศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคคลในเชิงลึก ( In-Depth Interview) เกี่ยวกับแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.4.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) โดยผู้ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร ประกอบด้วย แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ปี 2554 ปี 2556 และปี 2560 หนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง แนวทางนโยบายภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต  และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State 
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) 
 1.4.2 การวิจัยภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview)  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  
ได้แก่  Project Manager  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
มีประเด็นในการตั้งค าถามในการสัมภาษณ์  คือ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในการรองรับการด าเนินงานในภาวะ
ประสบภัยอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้ธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
หากเกิดภาวะอุทกภัยและสภาวะวิกฤต ทั้งนี้ เพ่ือรักษาคุณภาพในการให้บริการและความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นลักษณะการศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อเสนอทางนโยบายการประเมิน 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
  1.5.1 ขอบเขตพ้ืนที่  ศึกษาการด าเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์  จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย สถานที่ส าคัญ คือ  พ้ืนที่ส านักงานใหญ่บริเวณหลักสี่ ส านักงาน
ไปรษณีย์นครหลวง ศูนย์ไปรษณีย์ ศูนย์รับฝากจ านวนมาก และที่ท าการไปรษณีย์ในเขตนครหลวง  
 1.5.2 ขอบเขตเนื้อหา มุ่งศึกษาพิจารณาถึงแนวทางการด าเนินงานที่ เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินการในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารงานวิจัย มาตรฐานการด าเนินงาน และ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอแนะข้อพิจารณามาวิเคราะห์เพ่ือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ให้สามารถน าไปใช้งานในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด้วย ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและทีมงานที่
เกี่ยวข้องกับ BCM จ านวน 5 คน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ BCP จ านวน 5 คน และผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับ BCP จ านวน 5 คน 
  1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้ากฎหมาย แนวคิดทฤษฎี 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 เพ่ือน าผลการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan 
: BCP)  ของบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขต
กรุงเทพมหานคร มาพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลดผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในอนาคต  
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.7.1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  :  Business   Continuity Management 
(BCM) คือ องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคาม
นั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการ
ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าที่มีประสิทธิผล 
 1.7.2 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity Management 
System (BCMS) คือ ส่วนหนึ่งของระบบการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการจัดท า การน าไปปฏิบัติ  
การด าเนินการ การติดตาม การทบทวน รักษา และปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ 
   1.7.3 เป้าหมายความต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity Objective (BCO) คือ 
ระดับของการส่งมอบสินค้าหรือบริการขั้นต่ าที่องค์กรยอมรับได้ ที่ได้รับการก าหนดและใช้เป็น
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในภาวะที่เกิดการหยุดชะงัก 
  1.7.4 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  : Business Continuity Strategy (BCS) คือ
แนวทางท่ีองค์กรเลือกใช้เพ่ือฟ้ืนคืนสภาพ และสร้างความต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับวินาศภัย หรืออุบัติภัย
ร้ายแรง หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ 
 1.7.5 ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด : Maximum Tolerable Period 
Disruption (MTPD) คือ ช่วงเวลาสูงสุดที่ธุรกิจหยุดชะงัก หากเกินก าหนดช่วงเวลานี้แล้วจะไม่
สามารถท าให้ธุรกิจฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติได้ 
 1.7.6 กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ : Business Impact Analysis (BIA) 
คือ กระบวนการการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทางธุรกิจและผลกระทบทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการ
หยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจนั้น รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง  โดยผลของการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจจะถูกรวบรวมทั้งองค์กรเพ่ือพิจารณาและคัดเลือกกิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคัญ ที่จ าเป็นและ
ต้องด าเนินการแม้ในสถานการณ์คับขัน 
 1.7.7 กิจกรรมหลัก : Critical Activities คือกิจกรรมที่องค์กรด าเนินการเพ่ือให้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ ซึ่งท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญที่ สุดตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 1.7.8 แนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤต  : Trigger point คือ แนวทางการ
ตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤตซึ่งอ้างอิงถึงระดับการให้บริการขั้นต่ า 
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 1.7.9 ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ : Recovery Time Objective (RTO) 
คือ ระยะเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมหรือ
กระบวนการกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดอุบัติการณ์ 
 1.7.10 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity Plan (BCP) คือ 
เอกสารที่รวบรวมขั้นตอน และข้อมูลซึ่งท าให้องค์กรพร้อมที่จะน าไปใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ เพ่ือให้
สามารถด าเนินการในกิจกรรม หรือกระบวนการหลักในระดับที่ก าหนดไว้ 
 1.7.11 ทรัพยากร : Resources คือ สิ่งจ าเป็นส าหรับองค์เพ่ือใช้ในบริหารจัดการและ
น าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทรัพยากรได้รวมถึง สินทรัพย์ บุคลากรและความสามารถบุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร/สถานที่ส าหรับปฏิบัติงาน ข้อมูล และพัสดุ (ครอบคลุมทั้งรูปแบบ
เอกสาร และอิเลคทรอนิคส์ไฟล์) 
 1.7.12 Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตาม
ผังรายชื่อทางโทรศัพท์ 
 1.7.13 Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้อง โดยจ าลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละ
ขั้นตอนได้หรือไม่ 
 1.7.14 Simulation คือ การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน 
BCP มาประยุกต์ใช้ 
 1.7.15 Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริง
มากที่สุด 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ในการรองรับการด าเนินงานในภาวะประสบภัยพิบัติ และสภาวะวิกฤตให้มีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤต 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับบริบทองค์กร 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผน 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุน 
 2.8 แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินการ 
 2.9 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน 
 2.10 แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 
 จากการศึกษาความหมายของ “ภัยพิบัติ” UN International Strategy for Disaster  
Reduction : ISDR ได้ให้ค าจ ากัดความของภัยพิบัติไว้ว่า คือ สภาวะที่ระบบการท างานของชุมชน 
หรือสังคมได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน  
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกินก าลังความสามารถของชุมชน  หรือสังคมที่ได้รับผลกระทบนั้นจะ
จัดการได้โดยใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่  และภัยพิบัติเป็นกระบวนการของความเสี่ยงซึ่งเป็นผลมา
จากการรวมตัวกันของภัย  สภาพความล่อแหลม  และความสามารถหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะ
ลดผลด้านลบของความเสี่ยงนั้นได้  
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  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดนิยาม
ของค าว่า  “ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน” ไว้ว่า ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดจาก
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือค่อย ๆ เกิด และ
มีผลกระทบต่อชุมชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น 
โรคระบาด อุทกภัย หรือเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์กระท าขึ้น เช่น อัคคีภัย เป็นต้น  ส่วนสถานการณ์
ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ทุกชนิดที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อความสงบ
ของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสาธารณชน1  
  ในอดีตแนวทางในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติจะมุ่งเน้นในการปฏิบัติการแบบเชิงรับ
ตามหลักการ “การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management: DM)” ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
ช่วยเหลือรักษาชีวิต ให้การบรรเทาทุกข์ และเผชิญกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเมื่อภัยได้เกิดขึ้นแล้ว  
รวมทั้ง การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย แต่จากความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ  และความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มากขึ้น ท าให้ทั่วโลกให้การยอมรับร่วมกันว่า ผลกระทบจาก
ภัยพิบัตินั้นสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นก่อน และได้เริ่มให้
ความส าคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management : DRM)” 
ซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่มุ่งเน้นความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง และการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และภายหลัง
การเกิดภัยอย่างครบวงจร ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Assessment) 
การป้ อ งกั น และลดผลกระทบ  ( Prevention & Mitigation) และการ เตรี ยมคว ามพร้ อม 
(Preparedness) ก่อนเกิดภัย การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Response) เมื่อเกิดภัยและการฟ้ืนฟู 
(Recovery) ภายหลังการเกิดภัย 
 การด าเนินงานแบบเชิงรุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จะมุ่งเน้นในการ
ลดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) เพ่ือให้รู้และเข้าใจถึงต้นเหตุของความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวาง
มาตรการต่าง ๆ  ส าหรับจัดการกับต้นตอของความเสี่ยงให้หมดไป หรือให้ลดน้อยลงเท่าที่จะท าได้ 
เพ่ือที่จะถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง หรือในกรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ให้สามารถเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะ

                                           
  1 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง , “แผนส ารองฉุกเฉิน,” 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , http://www.sepo.go.th/assets/document/file/ 
1320633922_th_1311130429%203%20.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560). 
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สามารถด าเนินการได้ในทุกระยะของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แต่ในการด าเนินการ
เชิงรุกก่อนเกิดภัยภัยพิบัติจะให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษกับ “การป้องกันและลดผลกระทบ”  
ที่มุ่งเน้นในการขจัดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคล หรือทรัพย์สินให้หมดไป
อย่างสิ้นเชิง หรือลดทอนลงผ่านมาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช่เชิงโครงสร้าง เพ่ือช่วยลดขนาดและ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้ง “การเตรียมความพร้อม” ในการเตรียมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากภัยได้มากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีความสัมพันธ์ กับ
กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากสามารถด าเนินการเชิงรุกในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมอย่างมีระบบ จะสามารถช่วยลดความ
รุนแรงและความถี่ของภัยพิบัติ ช่วยลดความ ล่อแหลมและความเปราะบาง ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพได้มาก 2  
 แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น จะประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ ดังนี้   
(1) การด าเนินการก่อนเกิดภัยพิบัติ เป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
(Mitigation and Preparedness) เครื่องมือที่ใช้ คือ การให้ความรู้เรื่องภัยและการปฏิบัติตนด้วยการ
ฝึกอบรมและสื่อชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละภัยและแต่ละพ้ืนที่ การจัดท าแบบ 
จ าลองสถานการณ์  การจัดท าแผนที่อพยพ การระบุพ้ืนที่ปลอดภัยและการจัดท าแผน การจัดการ  
หลบภัย การฝึกซ้อมรูปแบบต่าง ๆ ในการอพยพ การเตือนภัย และการอพยพก่อนการเกิดภัย  
(2) การด าเนินการระหว่างเกิดภัยพิบัติ (Disaster and Emergency Response) เป็นการด าเนินการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เครื่องมือที่ใช้ คือ
การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยประสานงาน การอพยพระหว่างสถานการณ์ การติดต่อสื่อสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายทรัพยากร การจัดทีมการให้ความช่วยเหลือ  การจัดการ Logistics 
และการจัดการพ้ืนที่หลบภัย (3) การด าเนินการหลังจากภัย พิบัติผ่านพ้นไป (Recovery and 
Rehabilitation) เป็นการฟ้ืนฟูกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและของรัฐให้กับคืนภาวะปกติ เครื่องมือ  
ที่ใช้ คือ การฟ้ืนฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ การติดตามประเมินความเสียหาย การวางแผนการ
ฟ้ืนฟูและการประเมินความเสี่ยงต่อเนื่อง และการสร้างชุมชนสามารถฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติ 
 หลักการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ กรณีศักยภาพของหน่วยงานเดี่ยว (Single 
Unit) จะมีองค์ประกอบทางด้านเทคนิคและสังคม  (Socio-Technical Component) ประกอบด้วย 
3 มิติ ดังนี้  

                                           
  2 กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (กรุงเทพฯ : ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2557), 19-20. 
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 1. มิติทางด้านของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคนิค   (Technical  Infrastructure) คือ
องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอ านวยความสะดวก แหล่งทรัพยากร การ
สื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการจัดระบบส ารองของโครงสร้างเหล่านี้ไว้ด้วย อีก
ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความส าคัญของการประเมินความเสี่ยง และการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและการปฏิบัติการที่จะสนับสนุน การก าหนดคุณลักษณะของอาคาร และการส ารวจโครงสร้าง 
เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลต่อการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้างทั้งสิ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภัยและความเสี่ยงต่อภัยต่าง ๆ ของพ้ืนที่ รวมทั้งต้องรู้ว่าโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้จัดสรร สถานที่ปลอดภัยอยู่ที่ต าแหน่งใด และโครงสร้างนั้น ๆ  
มีความพร้อมมากแค่ไหน  
 2. มิติทางด้านความยืดหยุ่นองค์การ (Organizational Flexibility) คือ ความสามารถที่
ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น และสามารถ
ลดสภาพความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมจากหน้าที่ และวิธีการท างานที่แตกต่างระหว่างองค์กรที่มี
ส่วนร่วม การจะสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรนั้นต้องมีการดูที่องค์ประกอบเชิงสถาบัน ได้แก่ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้วย เพราะเป็นข้อก าหนดและก ากับแนวทางในการท างานขององค์กร 
ซึ่งหมายรวมถึงการเปิดช่องให้สามารถมีการปรับแนวทางการท างาน หากมีสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและท าให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นี้เป็นคุณลักษณะของความยืดหยุ่นขององค์กร เช่นเดียวกันกับการ
ประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการท างานข้ามขอบเขตร่วมกัน 
ทั้งนี้ ยังรวมถึงการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเนื่องจากการที่
ปัจเจกบุคคล หรือองค์กรได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และเรียนรู้ความรู้ใหม่  ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะช่วยให้มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการและแนวทางต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  
และท าให้องค์กรมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่มากและดีขึ้นด้วย  

 3. มิติทางด้านการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม (Cultural Openness) คือ ความเต็มใจที่ 
จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการท างาน การแก้ไขข้อผิดพลาด การเรียนรู้วิธีการใหม่  ๆ  
ในการท างานและการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยอมรับในการ
วิพากษ์ วิจารณ์และแก้ไข การมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน และความเต็มใจที่จะท างานถือเป็น
ค่านิยมในระดับสูงของการปฏิบัติการและกระบวนการ  ขั้นตอนในการด าเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานระดับ ท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติหรือส่วนกลาง และจากทุกภาคส่วนที่เผชิญหน้ากับ
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ภัยต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันต่อเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 3  

  โดยมีความสอดคล้องกับกระบวนการในจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) ที่มี 
วัฎจักรของภัยพิบัติ (Disaster Cycle) ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการก่อนเกิดภัยพิบัติ 
ซึ่งเป็นขั้นตอนในการป้องกันและเตรียมการเพื่อความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติ 2) กระบวนการขณะ
เกิดภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนในการเผชิญเหตุในการตอบโต้สถานการณ์ 3) กระบวนการหลังเกิดภัยพิบัติ 
เป็นขั้นตอนในการฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ ซ่อมแซม4  ส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัย
พิบัติ คือ การสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นแนวทาง
ที่ส าคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมบุคคล หรือประชาชนให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภยันตราย ทัศนคติต่อ
ความเสี่ยง ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน ระยะเวลาในการสร้างความตระหนัก 
ความสามารถในการลดระดับเตรียมความพร้อมและตอบสนอง5  ส าหรับการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติสมัยใหม่ จะเป็นการวางแผนเพ่ือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุแล้วที่มีการด าเนินการต่อเนื่องจนครบกระบวนการ เรียกว่า “วงจรการ
จัดการสาธารณภัย” ประกอบด้วย การป้องกัน (Prevention) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 
การเตรียมพร้อม (Preparedness) การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) การฟ้ืนฟู
บูรณะ (Recovery) การพัฒนา (Development)6  

 

                                           
  3 ทวิดา กมลเวช, คู่มือจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554),  
116-118. 
  4 ชาญวิทย์ ชัยกันย์ และคณะ, “ความรับผิดของรัฐเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ : ศึกษา
เปรียบเทียบกรณีญี่ปุ่นและไทย,” ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสถาบันการเมือง
และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, http://ccprthailand.com/publications/2014-11-07-05-28-
07task=file&action=download&path=[DIR_PUBLICATIONS_FILE]/full-paper-chanwit.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560) 
  5 ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี , “ความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ,” วารสารนักบริหาร 34, (2557) : 102-103 
  6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , “การจัดการภัยพิบัติและ
ฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย : กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ,” ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2650 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560) 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการภัยพิบัติ
ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) การด าเนินการก่อนเกิดภัยพิบัติ ที่มุ่งเน้นแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 2) การด าเนินการระหว่างเกิดภัยพิบัติ 
ที่มุ่งเน้นแนวทางในภาวะการณ์ฉุกเฉินเพ่ือระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือ และ 3) การด าเนินการ
หลังเกิดภัยพิบัติ ที่มุ่งเน้นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคืนสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว 
  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤต 
 
 หลักการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติ ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนอง
ต่อสภาวการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉินนั้น จะต้องมีหลักในการท างาน ดังนี้  
 1. หลักความครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกด้าน ทุกภัย ทุกผลกระทบ (Comprehensive)  
ซึ่งภายใต้หลักการนี้นั้น หน่วยงานจะต้องมีความรอบรู้และกว้างขวางในเนื้อหาของงานด้านภัยพิบัติ 
เพราะจะต้องค านึงถึงบริบททั้งทางกายภาพพ้ืนที่ และความสามารถของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งต้อง
รู้จักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี รู้จักชุมชน และความอ่อนไหวหรือจุดอ่อนด้านต่าง ๆ และที่ส าคัญคือมี
ความตระหนักถึงภัยต่อเนื่องของภัยหลักท่ีสามารถเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ แก่พ้ืนที่  
 2. หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Progressive) เป็นหลักในการคิดที่สืบเนื่องต่อจากหลัก
ความครบถ้วน เพราะในความรับผิดชอบของการเป็นผู้จัดการสถานการณ์นั้นต้องมีความสามารถใน
การคาดการณ์เหตุการณ์ว่าพื้นที่ของตนนั้นต้องเตรียมพร้อมอย่างไร มีมาตรการใดท่ีจะช่วยให้สามารถ
รับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น และรวมถึงการวางแนวทางของการช่วยให้ชุมชนฟ้ืนคืนจากภัยได้อย่าง
รวดเร็ว  
 3. หลักการขับเคลื่อนด้วยค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Driven) เป็นหลักการที่ส าคัญมาก
หลักการหนึ่งในการเริ่มต้น กระบวนการจัดการ เพราะแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างในด้านกายภาพ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระดับของความเสี่ยงต่อภัยประเภทต่าง ๆ รวมถึงศักยภาพของ 
พ้ืนที่ในการรับมือต่อภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์และออกแบบมาตรการการรับมือนั้น จะต้อง
ค านึงถึงคุณลักษณะ ทรัพยากร และจุดอ่อนของชุมชนแต่ละชุมชน ที่อาจส่งผลให้ประสิทธิผลของ
มาตรการการจัดการกับความเสี่ยงต่อภัยนั้น ๆ ลดลงได้  
 4. หลักการบูรณาการทุกภาคส่วน (Integration) หลักการนี้เป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
จัดการภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีขอบเขตอยู่ในพ้ืนที่ที่จ ากัด หรือแม้แต่สถานการณ์ที่ พ้ืนที่
ขยายวงกว้างขึ้น นั่นคือการผู้ที่บัญชาการและหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ต้องมีความสามารถในการระบุ  
และรวบรวมหน่วยงานในพ้ืนที ่และนอกพ้ืนที่ในการจัดการให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
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เพราะนั่นหมายถึง การทราบถึงก าลังหลักและกองหนุน รวมทั้งทรัพยากร และยังหมายความรวมถึง
การได้ความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนหรือแม้แต่อาสาสมัครต่าง ๆ ที่สามารถเข้าสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ  
 5. หลักการประสานสอดคล้อง (Coordination) สืบเนื่องจากหลักการบูรณาการที่ต้อง
ระบุและรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่การรวบรวมหน่วยงานหรือบุคลากร
จ านวนมากนั้นจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด หากไม่มีการวางรูปแบบการประสานงานและความร่วมมือ 
ว่าหน่วยหลักจะปฏิบัติเนื้องานใด หน่วยสนับสนุนที่ระบุไว้จะปฏิบัติเนื้องานสนับสนุนใด และหากมี
หน่วยงานเพิ่มเติมที่เพ่ิงระบุได้จากสถานการณ์จะมอบหมายงานและการเชื่อมโยงอย่างไร  
 6. หลักความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ซึ่งหลักการนี้เป็นความพิเศษของการ
จัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะที่ผู้บริหาร เหตุการณ์ต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง และ
จริงใจระหว่างบุคคลและองค์การต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นสนับสนุนบรรยากาศการท างานเป็น
ทีม สร้างฉันทามติ และส่งเสริมการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในการ
จัดการภัยพิบัตินั้นเป็นการท างานในภาวะที่มีการบีบคั้นของเวลา ความปลอดภัย และการรักษาชีวิต
ของผู้อ่ืน ซึ่งท าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้นั้น ต้องการระดับของความเชื่อมั่นต่อทีมที่ท างานร่วมกัน
อย่างสูง ทั้งในด้านความสามารถ ความช านาญงาน และการให้ข้อมูล  ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  
 7. หลักความเป็นมืออาชีพ (Professional) เป็นหลักการที่เป็นเสมือนหลักประกันของ
ผู้ปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีความตระหนักในศาสตร์ 
และศิลป์ของการจัดการ ว่าต้องมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและวิธีการในการท างาน ต้องมี
ความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงต้องมีการฝึกฝน
ตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 8. หลักความยืดหยุ่น (Flexible) เป็นหลักการที่ต้องการกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหาร
เหตุการณ์ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของ สถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น 
จึงต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติซึ่งก าหนดไว้เดิม อาจไม่เพียงพอส าหรับสถานการณ์ที่
ก าลังเผชิญอยู่การแสวงหา ความรู้ การฝึกฝน และการปรับปรุงตนเองตามหลักความเป็นมืออาชีพ  
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 7   

                                           
  7 ทวิดา กมลเวช,  คู่มือจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น 112-116. 
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 50 บัญญัติว่า “เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการ
นอกเหนือจากที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้ง ก าหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได้” รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  ก.พ.ร. 
จึงได้เสนอแนวทางการด าาเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  และมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบ
แนวทางดังกล่าว ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่
หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ส่วนราชการ 2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ 3) การซักซ้อมแผนและน าไปปฏิบัติจริง  
4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็น
หน่วยงานหลักด าเนินการเพ่ือให้ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาและแก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกของรัฐในการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่
สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวส านักงาน ก.พ.ร. 
จึงได้จัดท าโครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐ มีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  (Business 
continuity plan) ในสภาวะวิกฤต และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
  ส าหรับแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควรเน้นการ
ควบคุม ดูแลและป้องกันทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด าเนินงานหรือให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุมดูแล
และป้องกันได้ทั้งหมด เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้นระดับการด าเนินงาน หรือให้บริการของหน่วยงานจะ
ลดลง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ คือต้องรีบด าเนินการให้ระดับการด าเนินงานหรือ
ให้บริการกลับมาในระดับที่เหมือนภาวะปกติซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งอาจแยกได้เป็น ภายในช่วง
ระยะเวลาแรกจะเป็นช่วงของการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident/ Emergency Management) 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้าง การตอบสนองอาจ
จ าเป็นต้องยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) และภายหลังจากนั้น จะเป็น
ช่วงของการท าให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ (Continuity Management) เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถกลับมาด าเนินงานได้ ซึ่งแยกเป็น 2 ระดับ 1) ด าเนินงานหรือให้บริการได้ในระดับที่
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องค์กรยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายในระยะอันสั้น 
2) กลับมาให้บริการได้ในระดับปกติตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงการด าเนินการกอบกู้กระบวนการ
ทางธุรกิจ (Recovery)  

 สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบให้หน่วยงาน 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่หน่วยงานต้องจัดท า 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan -BCP) เพ่ือเตรียมพร้อมรับภัย  
ซึ่งการเตรียมความพร้อม จะให้ความส าคัญในกระบวนการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและ
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objectives) 
ของการจัดท าแผนความต่อเนื่องมีดังนี้ 1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 2) เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 3) เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการ
ด าเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น และ 4) เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้8 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤต สรุปได้ว่า ในการตอบสนอง  
ต่อสภาวการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉินจะต้องมีการพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของทุกด้าน ทุกภัย  
ทุกผลกระทบ ต้องมีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า การค านึงถึงความเสี่ยง การบูรณาการ
ทุกภาคส่วน การวางรูปแบบการประสานงานและความร่วมมือ การท างานร่วมกันด้วยความเชื่อมั่น 
ความเป็นมืออาชีพในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติและวิธีการท างาน และมีความยืดหยุ่นในการใน
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  โดยหน่วยงานราชการและรัฐวิ สาหกิจได้ม ี
มติคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต โดยให้ มี
การจัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  (Business 
continuity plan) ในสภาวะวิกฤต และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ     
 
 จากการศึกษา  พบว่า  ความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งสร้าง
ความเสียหายมหาศาลแก่ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนั้นยังรวมถึงความเสียหายต่อภาคธุรกิจด้วย  

                                           
8 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร., “คู่มือการบริหารจัดการความพร้อม

ต่อสภาวะวิกฤติ,” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, https://www.opdc.go.th/lite/ 
book_bcmup.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560) 
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ซึ่งบางธุรกิจสามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ เนื่องจากมีแผนส ารองทางธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิผลที่จะ
ช่วยให้การบริหารธุรกิจมีความต่อเนื่องและสูญเสียน้อยเมื่อต้องประสบภาวะวิกฤติ โดยกระบวนการ 
BCM นั้นประกอบไปด้วย Business Continuity Plans : BCP หรือแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ และ Incident Management Plans : IMP หรือแผนจัดการอุบัติการณ์ฉุกเฉิน9  ซึ่ง
กระบวนการในการท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ สรุปได้ว่า มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งแตกต่างจาก
สถานการณ์ปกติ 2) การก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยง 
ก าหนดขั้นตอนงานที่ฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติและแผนฟ้ืนฟูหลังผ่านพ้นวิกฤต 3) การทดสอบและประเมิน 
ในสถานการณ์จ าลองตามความเสี่ยงและด าเนินการตามแผนนั้น 4) การน าไปปฏิบัติหลังจากผ่านการ
ทดสอบและประเมินแล้ว10 โดยการวางแผนธุรกิจต่อเนื่องและแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ 
สรุปได้ว่า ประกอบไปด้วย 1) นโยบายที่จะต้องท าให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยจะต้องท า
ให้เป็นนโยบายพ้ืนฐานให้ได้ 2) การจัดท าแผนต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือรับมือภัยพิบัติโดยจะต้องมีการ
ตรวจสอบความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบ การประมาณการระยะหยุดให้บริการและ
ศักยภาพในการตอบสนอง รวมทั้งก าหนดได้ว่าสิ่งใดเป็นกิจการส าคัญที่ จะต้องเลือกจัดล าดับ
ความส าคัญบนพ้ืนฐานของการค านวณเกี่ยวกับการหยุดชะงักของกิจการและความสามารถในการ
บูรณะฟ้ืนฟ1ู1   
 ส าหรับแนวทางปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พบว่าการวางแผนด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) หรือ BCP และการจัดท าแนวปฏิบัติการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM มีบทบาทบรรเทาความ
รุนแรงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสนับสนุนการวางแผน เพ่ือรับมือกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้การ

                                           
9 กลุ่มธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, “ความจ าเป็นของการบริหารความต่อเนื่องทาง 

ธุรกิจ,” กลุ่มธุรกิจพลังงาน, http://www.doeb.go.th/kmv2/news/Business_Continuity55.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560) 

10 ส านักประสานด้านการต่างประเทศ ส านักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดหย่อม, “การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ,”ส านักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดหย่อม , http://www.sme.go.th/.../บทความเดือนมีนาคม%20Business%20Continuity 
%20Plan.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560) 

11 สภาบริหารจัดการภัยพิบัติกลาง คณะสอบสวนพิเศษด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการ  
ภัยพิบัติ, “การลดผลกระทบจากภัยพิบัติและการปรับปรุงรับมือกับภัยพิบัติโดยบริษัทญี่ปุ่น,” Asian 
Disaster Ruduction Center (ADRC), http://www.adrc.asia/publications/psdrr/pdf/ 
Guideline_Thai.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560) 
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ด าเนินงานหยุดชะงักและองค์กรสามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือส่งผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ไม่คาดคิดน้อยที่สุด12  ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ คือ 1) การก าหนดนโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่จะต้องก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง 2) การระบุและประเมินความเสี่ยง ที่จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการ
หยุดชะงักการด าเนินงานที่ส าคัญ และก าหนดเป้าหมายการเรียกคืนการด าเนินงาน 3) การจัดท าแผน
รองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แผนการติดต่อสื่อสาร และการจัดฝึกอบรม 4) การติดตามและ
ประเมินผล โดยการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)  
มีวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ที่ส าคัญคือ 1) การบริหารโครงการจัดการความ
ต่อเนื่องเป็นขั้นตอนการจัดท ากรอบนโยบาย โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
2) การศึกษาและท าความเข้าใจองค์การ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 3) การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM ได้แก่ กลยุทธ์การกู้คืนการ
ด าเนินงาน และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้รับจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 4) การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
ประกอบไปด้วย Incident Management Plans (IMP), Emergency/Crisis Management Plan 
(CMP), Business Continuity Plans (BCP) และ Recovery Plans (RP) 5) การทดสอบ ปรับปรุง 
และทบทวนแผน ได้แก่ การซ้อมแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงาน การประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยจ าลองสถานการณ์ขึ้นมา การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์
เสมือนจริง และการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด13 
 ปัจจุบันมีหลากหลายแนวทาง และมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Management) โดยแนวทางท่ีได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย คือ BS25999 ซึ่งก าหนดให้มี 
6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ทั้งนี้ องค์กรหรือหน่วยงาน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ใน BCM ของ
แต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันไปตามขนาด ประเภทภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้ 
 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) โครงการ
จัดการความต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง  
โดยเป็นขั้นตอนการจัดท ากรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของ
                                           

12 โกศล ดีศีลธรรม, “กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจ,” Industrial 
Technology Review 280, (2556) : 11-12.   

13 กิตติพงศ์ จิรวัสวงค์, “ISO 22301 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ.” For 
Quality 19, No.182, (2012) : 13-15. 
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บุคลากรที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน 
BCM การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของพนักงาน ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ 
(Incident Escalation Process) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง และการติดตามพร้อม
ทั้งรายงานความคืบหน้า 
 2. การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร (Understanding The Organization) การ
เข้าใจองค์กรเป็นกระบวนการท าความรู้จักกับองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และเข้าใจใน
สภาพและการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานว่า จะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไรผ่าน
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และ การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment - RA) เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และระดับความสามารถที่
ต้องการเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความส าคัญของกระบวนงาน การก าหนดแนวทาง และ
การก าหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป 
 3. การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) 
การก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร  ได้แก่ กลยุทธ์ 
กู้คืนการด าเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดท าก่อนการพัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม 
ตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องบุคลากร (People) 
สถานที่ปฏิบัติงาน (Premise) อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล 
(Information) และผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ (Suppliers) 
 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) หลังจากที่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วจะต้องจัดท า
แผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ คือ  
1) Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  2) Emergency/ 
Crisis Management Plan (CMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และผลกระทบขยายไปใน 
วงกว้าง 3) Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง
ท าขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจ และใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ 4) Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
 5. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน  (Exercising Maintaining and Reviewing) 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จริง 
รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของ
แผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้   
1) Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทาง
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โทรศัพท ์2) Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย
จ าลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้
หรือไม่ 3) Simulation คือ การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง  และลองใช้แผน BCP มา
ประยุกต์ใช้ 4) Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด 
 6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organization’s Culture) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการท าให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบ
และเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถด าเนิน
ต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
 นอกจากแนวทาง BS25999 ที่ได้กล่าวสรุปข้างต้น ยังมีมาตรฐาน ISO 22310 และ 
มอก.22310 ที่หน่วยงานสามารถพิจารณาและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาความ
ต่อเนื่องได้14 ISO 22301:2012 เป็นมาตรฐานสากลใหม่ล่าสุด ส าหรับการบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (BCMS) โดย International Organization for Standardization (ISO)  
ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาตรฐาน ISO 22301  “Societal  Security - Business  
Continuity Management Systems” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 กรอบแนวทางการบริหาร
จัดการ BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 6 องค์ประกอบหลัก 
หรือเรียกว่าเป็นวงจรบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy and Programme 
Management) 
 1. การบริหารจัดการความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (BCM Policy and Programme 
Management)  หัวใจหรือองค์ประกอบหลักของการสร้างความต่อเนื่อง ก็คือ การจัดท ากรอบ
นโยบายและการบริหารจัดการโครงการ หรือการก าหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่าง ๆ จัดตั้งทีมงานด้าน BCM ก าหนดตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานของพนักงาน รวมถึงขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ ( Incident Escalation 
Process) วิธีบริหารโครงการ BCM และการติดตามความพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 

                                           
  14 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร., “คูม่ือการบริหารจัดการความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤติ ,” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . https://www.opdc.go.th/ 
lite/book_bcmup.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560) 
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 2. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in The 
Organization’s Culture) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการท าให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะท าให้พนักงานทุกคนได้ซึมซาบและ
เข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมี เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไป
ได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
 3. การเข้าใจองค์กร (Understanding The Organization) เป็นกระบวนการท าความ
รู้จักกับองค์กร ซึ่งหมายถึง ความรู้และเข้าใจสภาพขององค์กรว่าจะรับผลกระทบทางธุรกิจหรือความ
เสี่ยงได้เท่าใด ผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment – RA) เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และ
ระดับความสามารถที่ต้องการ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความส าคัญของกระบวนงานและ
การก าหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป 
 4. การก าหนดกลยุทธ์ BCM (Determining BCM Strategy) คือ การก าหนดแนวทาง
ในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืนการด าเนินงาน 
(Recovery Strategy) ซึ่งเป็นแผนที่ต้องจัดท าก่อนแผนฉุกเฉิน และก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้จาก BIA โดยต้องก าหนดในเรื่อง บุคลากร (People) สถานที่ 
(Premise) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ (Supplier)  
 5. พัฒนา และจัดเตรียมวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing 
and Implementing a BCM Response) หลังจากท่ีได้มีการก าหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว ต้องจัดท า
แผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยจัดท า
แผน 3 แผนดังต่อไปนี้ 1) Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
2) Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งท าขั้นตอนงานที่ฉุกเฉิน
ต่อธุรกิจ และใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสมในจ านวนต่ าที่สุดพร้อมทั้งเตรียมแผนรับผลกระทบใน
สถานการณ์ที่แย่ที่สุด  3) Disaster Recovery Plans (DRP) หรือแผนกู้คืนธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่าน 
พ้นไป  
 6. ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising, Maintaining and Reviewing) 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จริง
รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของ
แผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้ 1) Call Tree 
คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์   
2) Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจ าลอง
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โจทย์ สถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่  
3) Simulation คือ การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มา
ประยุกต์ใช้ 4) Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมาก
ที่สุด15 
 ISO 22301 : 2012 Societal Security – Business Continuity Management 
Systems มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business  Continuity management) ที่บริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management)  
ในการชี้บ่งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบจากภัยคุกคามดังกล่าวที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กร และถ้าสิ่งนั้นเกิดข้ึนองค์กรต้องมีการจัดเตรียมกรอบการท างาน ในการสร้างความยืดหยุ่น
ขององค์กรให้มีความสามารถในการตอบสนอง และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
ชื่อเสียง เครื่องหมายการค้า และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบการบริหาร
จัดการ (Management System) มาตรฐานฉบับนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบ “Plan-Do-Check-Act” 
(PDCA)  ในการวางแผนจัดท า การน าไปปฏิบัติ การด าเนินการ การเฝ้าระวัง การทบทวน การคง
รักษาไว้ และการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องของระบบการบริหารความต่อต่อเนื่องทางธุรกิจ  
โดยแต่ละขั้นตอนครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) Plan (Establish) จัดท านโยบายความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การควบคุม กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปรับปรุงความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยรวม 2) Do (Implement and operate) การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการตาม
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การ ควบคุม กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) Check 
(Monitor and review) การเฝ้าระวัง และทบทวนผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับนโยบายความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ การรายงานผลการเฝ้าระวังต่อผู้บริหารเพ่ือการทบทวน ก าหนด
และมอบหมายให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 4) Act (Maintain and improve) การคงรักษา
ไว้และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยการด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขที่ขึ้นอยู่
กับผลของการทบทวนฝ่ายบริหาร และการทบทวนขอบข่ายของระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์  

                                           
15 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  

“การบริหารจัดการความต่อเนื่อง (Business Continuity Management (BCM)),” องค์การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ , http://www.thai-sciencemuseum.com/Portals/ 
BCM/Document/ITBCM-2556.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560) 

Ref. code: 25605903011194IHF



26 
 

 ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ ต้องให้ความส าคัญ
การบริหารจัดการเพ่ือน าพาให้องค์กรมีความสามารถในการด าเนินการอย่างยั่งยืนต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นย า การเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรล้วนส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภาพลักษณ์ 
ชื่อเสียง และกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าขององค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(International Organization for Standardization: ISO) จึงได้ก าหนดและประกาศใช้มาตรฐาน
ระบบการจัดการ  ISO 22301 : 2012 (Business Continuity Management) เพ่ือเป็นมาตรฐานให้
องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคาม
นั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่นเพ่ือ
ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรม 
ที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ประเภท ทุกขนาดได้ 
และสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Third Party Certification) ได้  
 ในมุมมองของมาตรฐาน ISO22301 : 2012 นี้ นอกจากการบริหารจัดการในสภาวะ
วิกฤต (Crisis Management) เพียงเพ่ือป้องกันการหยุดชะงัก (Disruption) แล้ว องค์กรต้อง
พิจารณาถึงความไม่แน่นอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเกิดการ
บริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง โดยได้รับประโยชน์ 
ดั งนี้  1) ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ 2) พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถ 
ในการคาดการณ์ (Anticipate) ประเมิน (Access)  เตรียมการ (Prepare) ป้องกัน (Prevent) 
ตอบสนอง (Response) และฟ้ืนฟู (Recovery) ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3) สร้าง
ขีดความสามารถที่ท าให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร 
 กรอบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญในปัจจุบันและ  
เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะประกอบไปด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ 1) บริบทองค์กร (Context of 
Organization ที่จะต้องมีความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและ
ภายในที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรตามความหวังไว้ต่อ BCMS การเข้าใจถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย และการก าหนดขอบเขตและขอบข่ายในการน าระบบ 
BCM ไปประยุกต์ใช้โดยต้องพิจารณาถึงองค์กร บริบทองค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  2) ความเป็นผู้น า (Leadership) ที่ เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่จะต้องก าหนดนโยบาย 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร และการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3) การวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนปฏิบัติโดยพิจารณาถึงบริบท ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยงและโอกาส 
เพ่ือให้ระบบ BCM บรรลุผลลัพธ์ ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ต้องการ และให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง การสื่อสารวัตถุประสงค์และแผนงานความต่อเนื่องทางธุรกิจไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร 
4) การสนับสนุน (Support) ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นขององค์กรต่อระบบ BCM 
การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบและจัดให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในด้านนโยบาย การมีส่วนร่วม 
บทบาทหน้าที่และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบ BCM การสื่อสารส าหรับภายในและภายนอกองค์กร 
และการจัดเก็บเอกสารตามข้อก าหนด การควบคุม และจัดท าเอกสารให้ทันสมัย 5) การด าเนินการ 
(Operation) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ต้องมีการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง การก าหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม โดยปกป้องกิจกรรมที่มีความส าคัญ สร้างเสถียรภาพ ความต่อเนื่อง การกลับมาด าเนินการ
ใหม่ และการฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัญและกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่อง การจัดท าและขั้นตอนการ
ด าเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ  การฝึกซ้อมและการทดสอบการด าเนินงาน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 6) การประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน (Performance Evaluation) ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการการประเมินสมรรถนะ การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการ
ประเมิน เพ่ือให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์ และการจัดเก็บเอกสาร การตรวจประเมินภายใน 
และการทบทวนการบริหารในระบบ BCM 7) การปรับปรุง (Improvement) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการขององค์กรต้องปฏิบัติการแก้ไขเมื่อเกิดความไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรักษาระบบ BCM ที่เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล 
 ส าหรับมาตรฐาน มอก./ ISO 22301 ที่ เป็นของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานมีหลักการด าเนินการ
เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 22301 โดยในมุมมองของมาตรฐาน มอก./ISO 22301 นี้  นอกจากการ
บริหารจัดการในสภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพียงเพ่ือป้องกันการหยุดชะงัก (Disruption) 
แล้วองค์กรต้องพิจารณาถึงความไม่แน่นอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้องค์กร
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มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สามารถเกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง16 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุ รกิจ สรุปได้ว่า 
ปัจจุบันการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติสร้างความเสียหายมหาศาลแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากแนวทาง BS25999 แล้ว ยังมีมาตรฐาน ISO 
22310 และ มอก.22310 ที่หน่วยงานสามารถพิจารณาและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาความต่อเนื่องได้ เพ่ือเป็นมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม บ่งชี้ภัยคุกคาม
ต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีด
ความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ 
สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร  ประเภท  ทุกขนาดโดยมีหัวข้อส าคัญ 7 หัวข้อ  ได้แก่ 1) บริบทองค์กร 
(Context of Organization) 2) ความเป็นผู้น า (Leadership) 3) การวางแผน (Planning) 4) การ
สนับสนุน (Support) 5) การด าเนินการ (Operation) 6) การประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน 
(Performance Evaluation)  และ 7) การปรับปรุง (Improvement) 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับบริบทองค์กร 
   
  จากการศึกษา พบว่า บริบทองค์กร (Context of Organization) หมายถึง สภาพ 
แวดล้อมหลักภายในองค์กร เช่น กลยุทธ์ ลักษณะขององค์กร รวมทั้งความเกี่ยวข้องของแผนต่าง ๆ 
ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทางอ้อมหรือปัจจัยที่นอกเหนือจากการ
พัฒนาที่อาจจะมีส่วนผลักดันให้มีการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ผลจากการศึกษาพบว่าบริบท

                                           
16 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ , “ISO 22301:2012 Societal Security – Business 

Continuity Management Systems มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ,” สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ , http://intelligence.masci.or.th/upload/warningfile/69_2.ISO% 
2022301-2012.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560). 
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องค์กรเกิดจาก 2 องค์ประกอบ คือ ผู้บริหารระดับสูงและกลยุทธ์องค์กร17 บริบทองค์กรมีความส าคัญ
ในการบริหารจัดการองค์กรทุกวันนี้ที่ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องมีความเข้าใจ ที่ผ่านมาสิ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่
มักจะมองข้ามไปในการบริหารจัดการองค์ก็คือค าว่า “บริบท” หรือ “Context” ขององค์กรนั่นเอง 
ซึ่งมีความส าคัญมาก แต่สิ่งที่น่าตกใจคือผู้บริหารหลายท่านไม่รู้จักบริบทขององค์กรตนเองอย่าง
แท้จริง ค าถามเบื้องต้นของบริบทก็คือ เราคือใคร เราเกิดมาเพ่ืออะไร เราเป็นองค์กรที่จะขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไร ให้กับลูกค้ากลุ่มไหน ด้วยวิธี ใด ความสามารถหลักหรือ Core 
Competency ของเราคืออะไร เป้าหมายของการท าธุรกิจคืออะไร ซึ่งมีหลายองค์กรนอกจากจะไม่
เข้าใจบริบทตนเองแล้ว ยังมีการน าเครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรยังไม่ชัดเจน 
เช่น 5ส, ISO, Lean, Six Sigma, TPM, TQM ฯลฯ ซ่ึงทุกองค์กรน ามาใช้ได้แต่จะท าอย่างไรให้เกิดผล
คุ้มค่าที่สุดต้องหันกลับมาดูบริบทตนเองว่าจะใช้อย่างไรให้เกิดผลด้วย “เสื้อผ้าส าเร็จรูป ไม่ใช่ว่าทุก
คนจะใส่ได้สวย เพราะมันไม่ได้ตัดมาเพ่ือเราโดยเฉพาะ”18   
 นอกจากนี้ บริบทองค์กร ยังรวมถึง ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปขององค์กรที่เกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบต่อระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์
ขององค์กร ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ต่อความส าเร็จขององค์กร กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ 2) วิสัยทัศน์/พันธกิจ ความสามารถหลักและความเชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์กร  
3) โครงสร้างและการก ากับดูแลองค์กร ความสัมพันธ์กับองค์กรแม่หรือองค์กรในเครือ (ถ้ามี) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 4) ภาพรวมของบุคลากรขององค์กรมี
การจ าแนกประเภทบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภท  อย่างไร จ านวนบุคลากรที่ 
ด าเนินการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5) สินทรัพย์ขององค์กร อาคารสถานที่ สถานที่ตั้ง เทคโนโลยี  
 
 

                                           
  17 ปณิธาน ผ่องแผ้ว, “ผลกระทบจากบริบทองค์และการพัฒนาบุคลากรต่อพฤติกรรม
สร้างสรรค์ กรณีศึกษา : บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554).  
  18  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริบทนั้นส าคัญไฉน,” สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ, http://www.ftpi.or.th/2015/4991 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560). 
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และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ส าคัญ 6) ความท้าทายที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการ
แข่งขันที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อสถานการณ์ขององค์กร โอกาส และความท้าทาย19  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับบริบทองค์กร สรุปได้ว่า บริบทองค์กร หมายถึงข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
สภาพแวดล้อม ปัจจัยทั้งภายในภายนอกขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลักขององค์กร
บุคลากร สินทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการแข่งขันที่ 
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเพ่ือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 
 จากการศึกษา พบว่า การมีบทบาทภาวะผู้น าขององค์กร (Leadership) ซึ่งนอกจาก
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วยังต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุน  
จากผู้ตามอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ภาวะผู้น า (leadership) เป็น
กระบวนการที่มีอิทธิพลและสนับสนุนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และการที่ผู้น าจะสามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายจะต้องมีความรู้และความสามารถ
ในหลายมิติทั้งทางเทคนิค (technical skill) การเข้าใจผู้ร่วมงาน การมีศิลปะในการน าคน การท างาน
เป็นกลุ่มคณะ (human skill) และเป็นผู้ที่มีวิธีคิดที่เป็นระบบ  หรือมีความเก่งในด้านความคิด 
(conceptual skill) สามารถออกแบบระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 เมื่อเรารู้ว่าเหตุวิกฤตเป็นเหตุการณ์ที่อาจอุบัติขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
รุนแรงเป็นวงกว้าง ดังนั้น การป้องกันจึงแทบเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่จะท าได้ คือ การบรรเทาความเสียหาย  
ลดความเสียหาย หรือฟ้ืนฟูเท่านั้น การจัดการกับเหตุวิกฤตต้องใช้ทรัพยากรมาก ใช้ก าลังคนมากใน
การจัดการ ผู้น าที่มีความสามารถจะต้องพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันมิให้เหตุวิกฤตนั้นส่งผล
กระทบถึงองค์กรของตนเอง แม้จะยากล าบากก็ต้องหาแนวทางป้องกันให้ได้  และต้องพยายามระบุ
ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แล้วหาทางแก้ไขเยียวยาต่อไปถ้าลดทอนผลกระทบมิได้   
 

                                           
19 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, “ข้อก าหนดระบบบริหารการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2559),” 

ส านั ก งาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลย แห่ งชาติ , https://www.nstda.or.th/rdp/ 
images/stories/self003.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561). 
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การจัดการกับเหตุวิกฤตต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย การจัดการภาวะวิกฤตจ าเป็นต้อง 
กล้าที่จะปฏิเสธวัฒนธรรมความคิดแบบเก่า กล้าที่จะไม่เดินตามขั้นตอนเดิมที่ถูกก าหนดขึ้นภายใต้
สภาวะปกติ เป็นต้น ภาวะผู้น ามีหลายประเภท เช่น ผู้น าแบบประชาธิปไตย ผู้น าเผด็จการ ผู้น าแบบ
บารมีอ านาจ ผู้น าตามสถานการณ์ ฯลฯ ผู้น าแต่ละประเภทถูกออกแบบมาเหมาะกับสภาพการณ์ที่
ต่างกัน และส่วนใหญ่จะเป็นภาวะผู้น าที่เหมาะกับสภาพการณ์ปกติ สถานการณ์ที่ไม่ปกติต้องอาศัย
ผู้น าที่กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจกล่าวคือ กล้าที่จะริเริ่มเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้าใจผู้ที่
เกี่ยวข้อง เรียนรู้ข้อมูลกระบวนการที่คิดว่าดีที่สุด ก าหนดแนวทางแผนงาน และเตรียมความพร้อมใน
การจัดการวิกฤต โดยมีการซักซ้อมแผนอยู่เป็นประจ า20 
 นอกจากนี้  ยังกล่าวถึงวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการด าเนินการขององค์กร โดยให้
ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรสื่อสารกับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน โดยการน าองค์กรให้ความส าคัญใน  
3 เรื่อง คือ 1) บทบาทผู้บริหารขององค์กรในการก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว  
ค่านิยมการสื่อสาร การสร้างคุณค่าและการท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม รวมทั้งการท าให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบัติการต่าง ๆ ในการสร้างและรักษาให้  
องค์กรมีผลการด าเนินการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยการมุ่งเน้นอนาคตและความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหาร ทั้งในเรื่องการปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการกระจาย
อ านาจในการ ตัดสินใจ ความคล่องตัว และการเรียนรู้ของบุคลากร 2) การก ากับดูแลตนเองที่ดี เป็น
เรื่องของการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุม และการตรวจสอบ  การด าเนินการขององค์กร รวมทั้ง
ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งการด าเนินการให้มั่นใจว่าการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมีความส าคัญต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม 
ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองค์กร 3) การทบทวนผลการปฏิบัติงานมีขอบเขต
ครอบคลุมการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่ทบทวนว่าองค์กรท าได้ดีเพียงใดใน
ปัจจุบัน แต่ยังพิจารณาว่าองค์กรจะด าเนินการได้ดีอย่างไรในอนาคตด้วยผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการขององค์กรจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ  การสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 
เป้าประสงค์หลักขององค์กร ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และตัวชี้วัด  ดังนั้น สิ่งส าคัญในการทบทวนโดย

                                           
20 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, “สร้างโอกาสการเป็นผู้น าในยามวิกฤต ,” Q Management 

141, (2552) : 093-095. 
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ผู้บริหารขององค์กร คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสู่เรื่องที่ต้องด าเนินการและสามารถน าไป
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร21 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า สรุปได้ว่า ผู้น าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันใน
สถานการณ์ที่ไม่ปกติผู้น าต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะริเริ่มเปลี่ยนแปลง และสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ข้อมูลกระบวนการที่คิดว่าดีที่สุด ก าหนดแนวทางแผนงาน และ
เตรียมความพร้อมในการจัดการวิกฤตโดยมีการซักซ้อมแผนอยู่เป็นประจ า  ผู้น าต้องมีบทบาทในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว การสร้างคุณค่าและความสมดุลของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมทั้ง มีการทบทวนการปฏิบัติงานและแปลงผลการทบทวนไปสู่เรื่องที่ต้องด าเนินการและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั่วทั้งองค์กร 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน 
 
 จากการศึกษา พบว่า การวางแผน (Planning) คือ การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การด าเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและ  
มีประสิทธิภาพที่สุด เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน และต้องกระท า
ให้เสร็จสิ้นก่อนจะมีการด าเนินกิจกรรม โดยการวางแผนมีความส าคัญ 1) ช่วยลดการสูญเสียจากการ
ท างานซ้ าซ้อน 2) ท าให้มีการก าหนดขอบเขตในการท างานที่แน่นอนและมีนโยบายที่ชัดเจน  
3) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และความยุ่งยากท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 4) การวางแผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ของผู้บริหารเพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ทรัพยากร 5) การวางแผนจะช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได้ชัดเจน  
 การจ าแนกประเภทของการวางแผนตามระดับของการบริหารงานองค์กร สามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่ 
ถูกจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรแล้วประสานไปยั ง
ผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างท าให้การวางแผนกลยุทธ์มีลักษณะการบริหารแบบบนลงล่าง 

                                           
  21 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
“การน าองค์กร,” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช, http://www.dnp.go.th/Desystem/ 
G3.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561). 
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(Top-Dow Planning) ที่ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทส าคัญที่สุด การวางแผนกลยุทธ์จะกล่าวถึง
ขอบเขตกว้าง ๆ ของการจัดกิจกรรมขององค์กร ซึ่งต้องครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่องค์กรมีอยู่
ตลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป้าหมายของการวางแผนกลยุทธ์
โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นให้องค์กรเจริญเติบโตและด ารงอยู่ได้ในอนาคตกับการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร  2) การวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning) เป็นการ
วางแผนที่เกิดจากการกระท าร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลางเพ่ือให้องค์กร
ธุรกิจก้าวไปสู่ผลส าเร็จที่วางไว้  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายยุทธวิธีและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
แผนยุทธวิธีจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าโดยหน่วยงานย่อยซึ่งอยู่ภายใน
องค์กร การวางแผนยุทธวิธีต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตก าหนดของแผนกลยุทธ์ แต่แผนยุทธวิธีจะท าหน้าที่
ในการผสมผสานสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงกับแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นแผนระดับล่างและมักเป็นแผนระยะสั้นเข้าด้วยกันโดยเน้นให้ครอบคลุมในสิ่งที่มีความส าคัญ
ทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่าย รายได้ เวลา และเครื่องมือเครื่องใช้  3) การวางแผนปฏิบัติการ (Operational 
Plans) ใช้อธิบายเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรในลักษณะที่เป็นหน้าที่เฉพาะของหน่วยงาน 
หรือมีลักษณะที่เป็นงานที่ต้องท าเป็นประจ าวันต่อวัน การวางแผนปฏิบัติการเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับล่างที่จะต้องกระท าตามเป้าหมายปฏิบัติการ และให้สอดคล้องกับแผนยุทธวิธีและแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการจึงมีลักษณะการวางแผนระยะสั้น ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่ผู้บริหารสามารถ ควบคุมได้22 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามขอบเขตของ BCM ข้อก าหนด 6 การวางแผน (Planning) 
จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic objectives ) และแนวทางของ
หลักการของ BCMS ในภาพรวม องค์กรต้องระบุว่ามีภัยคุกคามอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรไม่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดท า BCMS รวมถึงการน าไปปฏิบัติและการรักษาระบบไว้ ซึ่งต้องมีความเข้าใจทั้ง
วัฒนธรรมภายในขององค์ก และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะเป็นภัยคุกคามต่อการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรหรือเป็นตัวขัดขวางการจัดท าระบบ BCM ให้มีประสิทธิผล องค์กรต้องก าหนด BC 
Objectives ที่สอดรับกับ BCM policy และวัดผลการด าเนินการได้ รวมถึงมีแผนการด าเนินงานหรือ
โครงการที่ชัดเจนที่ท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ในการ

                                           
  22 ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์, “ภาวะผู้น า กระบวนการในการวางแผน การประสานงานและ
การด าเนินงาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในองค์กร กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท เทเลคอม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
2557), 15-16.   
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ก าหนดตัวชี้วัดของ BC Objective นั้นจะต้องก าหนดไม่น้อยกว่าระดับที่ต่ าสุดที่ผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการนี้ยังเป็นที่ยอมรับขององค์กร องค์กรต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตาม BC 
Objectives ในแต่ละรายการ ช่วงเวลาที่ด าเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงวิธีการ
ประเมินที่ชัดเจน23 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน สรุปได้ว่า การวางแผน คือ การหาทางเลือกท่ีดีที่สุดใน
การปฏิบัติงานโดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การด าเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพที่สุดเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน และต้อง
กระท าให้เสร็จสิ้นก่อนจะมีการด าเนินกิจกรรม โดยจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 
2) การวางแผนยุทธวิธี  3) การวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนจะท าให้ผล
การด าเนินงานสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน 
 
 จากการศึกษา พบว่า การสนับสนุน (Support) จากองค์กร หมายถึง ความเชื่อและ 
การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับคุณค่าการยกย่องที่องค์กรได้มอบให้จากการท างานของพนักงาน  
รวมไปถึงความใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทีมงานมีโอกาสที่จะสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
หากได้รับการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกจากองค์การ ซึ่งเป้าหมายของทีมงานต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร พนักงานจะตอบแทนการสนับสนุนจากองค์การด้วยการเพ่ิม
ความพยายามในการท างานก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 24 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
หมายถึง ความเชื่อหรือความคิดเห็นของพนักงานจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กรว่า 

                                           
  23 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), “มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกลุ่ม 
ปตท.,” บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), https://pttweb7.pttplc.com/pttbcm/upload/media/ 
PTT%20Group%20BCM%20 Standard_2014_Read%20on%20PC.pdf (สืบค้น เมื่ อวันที่  2 
พฤษภาคม 2561). 
  24 อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, “บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การ
ที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงาน และประสิทธิผลของการจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเอง ส าหรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,” สถาบัน 
ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ญ า ภิ วั ฒ น์ , https://journal.pim.ac.th/uploads/content/2017/12/ 
o_1c2bp1li26631ptt1e351ii8r1a.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561).  
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องค์กรให้คุณค่าให้การยอมรับและเห็นความส าคัญในการทุ่มเทท างาน มีความห่วงใย ความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานและมีความผูกพันต่อพนักงาน โดยการสนับสนุนการท างานในด้านต่าง ๆ ผ่านนโยบาย 
บรรทัดฐาน กฎระเบียบ และตัวแทนขององค์กรเพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ในการท างานที่ดี 25 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามขอบเขตของ BCM ข้อก าหนดการสนับสนุน (Support)  
จะครอบคลุมการจัดท า การน า BCMS ไปปฏิบัติ และการรักษาระบบ BCM ให้มีความสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องมีปัจจัยต่าง  ๆ  ที่ช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินการขององค์กรอย่างเพียงพอ เช่น ทรัพยากรต่าง ๆ ความรู้ความสามารถและความตระหนัก
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดของการบริหารองค์กรต้องมี
เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการฟ้ืนฟู (Restore) และการท าให้กิจกรรมของการด าเนิน
ธุรกิจกลับคืนสู่ภาวะจากการประยุกต์ใช้ตัววัดชั่วคราว  (Temporary Measure) ที่เป็นที่ยอมรับ 
เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้ตามปกติหลังจากเกิดอุบัติการณ์26  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน สรุปได้ว่า การสนับสนุน คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่องค์กร
ต้องช่วยสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยการสนับสนุนการท างานในด้านต่าง ๆ ผ่านนโยบาย 
บรรทัดฐาน กฎระเบียบ เพ่ือให้เป้าหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร พนักงาน
จะตอบแทนการสนับสนุนจากองค์การด้วยการเพ่ิมความพยายามในการท างาน ก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี 
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการ 
 
 จากการศึกษา พบว่า การด าเนินการ (Operation) กล่าวถึงบทบาทของการบริหารและ
การปฏิบัติการในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ

                                           
25 มุทิตา คงกระพันธ์, “การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้

การสนับสนุนจากองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 15. 

26 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), “มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกลุ่ม 
ปตท.,” บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), https://pttweb7.pttplc.com/pttbcm/upload/media/ 
PTT%20Group%20BCM%20 Standard_2014_Read%20on%20PC.pdf ( สื บ ค้ น เ มื่ อ วั นที่ 2 
พฤษภาคม 2561). 
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องค์กร การออกแบบระบบปฏิบัติการ และส่วนสุดท้ายคือการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 
เนื้อหาแต่ละส่วนอธิบายถึงความคิดรวบยอด ตัวแบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจอย่างสมเหตุผล พร้อมทั้งเสนอว่าเนื้อหาขององค์ความรู้ด้านการ
บริหารการปฏิบัติการสามารถแบ่งได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว  
เรื่องที่เป็นการตัดสินใจระยะสั้น เช่น การควบคุมระบบงาน การตัดสินใจเหล่านี้มักสัมพันธ์กับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะยาว เช่น การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มักใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเสนอว่าผู้บริหารระดับสูงควรเอา
ใจใส่กับประเด็นด้านการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ส่วนผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางดูแลการ
ตัดสินใจที่มีผลกับการปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะกลาง กล่าวได้ว่าภาพรวมของความรู้
ประกอบด้วยสาระ 3 หมวด ได้แก่ 1) การเข้าใจความส าคัญของการปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจ  
2) การออกแบบระบบปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และ 3) การวางแผนและควบคุมการ
ปฏิบัติการส าหรับการตัดสินใจในงานประจ าวัน27  การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกจากจะมีการแบ่งระดับการปฏิบัติงานแล้วยังต้องมีการแบ่งสันปันส่วนงานที่จะต้องปฏิบัติ
ออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยหรือผู้น าหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบงานตามลักษณะหน้าที่
ของตนที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงานที่ต่างชนิด ต่างหน้าที่ ก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์การ หรือ
หน่วยงานนั้น ซึ่งจะท าให้ผู้น ามีความสนใจ มีทักษะ มีความรู้ มีทัศนะ และมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
คนแตกต่างกันไป 28 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการ สรุปได้ว่า การด าเนินการ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และการตัดสินใจในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้บริหารระดับสูงจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจที่มีผลกับ
การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ส่วนผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีผลกับ
การปฏิบัติการในระยะสั้นและระยะกลาง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ 

                                           
  27 ดร.ศจี ศิริไกร, “ธุรกิจไทยกับการใช้ความรู้บริหารการปฏิบัติการ ,” Thammasat 
Business Journal, http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba1 3 4 / Article/JBA1 3 4 Sajee.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561). 

28 ไพบูลย์ ตั้งใจ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ : 
กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ,” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, http://www.mcu.ac.th/ userfiles/file/library1/Thesis/138.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2561). 
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2.9 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน 
 
 จากการศึกษา พบว่า การประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน กล่าวถึง การประเมินเป็น
กระบวนการของการท าให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจด้วยการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม รวบรวม
และวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงาน สรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม29 เป็นการพิจารณาคุณค่าของสิ่ง ๆ หนึ่งประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศเพ่ือ
ตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิตกระบวนการหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพ
ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์30 นอกจากนี้การประเมินยัง
รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบและทุกขั้นตอน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และน าข้อมูลนั้นมาเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และน า
สารสนเทศที่ ได้จากข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 31 ซึ่ง
กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการ และความส าเร็จของโครงการ
อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่า  โครงการได้ด าเนินไปแล้วได้ 
ผลสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนใน อนาคตควรจะด าเนินการอย่างไร 
ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีต และพิจารณาถึงศักยภาพและทางเลือกในการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไปด้วย32 จากความหมายที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมิน หมายถึง 
กระบวนการหรือขั้นตอนที่อาศัยสารสนเทศต่าง ๆ มาสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการกระท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้ 
 
 

                                           

  29  Alkin, M. C., “ Evaluation Theory Development,”  Evaluation Comment 2  
(1969) : 2-7. 
   30  Worthen, B. R. and Sanders, J. R., Education Evaluation : Alternative 
Approaches and Practical Guidelines. (New York: Longman, 1987). 
  31 สุวิมล ติรกานันท์, การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 2. 
   32 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , รวมบทความทางการประเมินโครงการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 153-154. 
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 ส าหรับในส่วนของการประเมินผล หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร/
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์และตามเวลาที่
ก าหนดหรือไม่ ตลอดจนมีผลงาน เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณาถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ผลกระทบ (Impact) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอ่ืนที่ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดเป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน (Input) โดยเทียบ
กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output) ของโครงการ/แผนงาน ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือให้
ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท า
ให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว และด้านผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้
ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาโดยส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างไร  
 ในทางปฏิบัติบางขั้นตอนของการประเมินผลจะประกอบด้วยการติดตามผลด้วย  
ซ่ึงได้แบ่งการติดตามประเมินผลโดยจ าแนกตามระยะเวลาเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) การประเมินผล
ก่อนการปฏิบัติงานหรือก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation) เป็นการประเมินถึงสถานการณ์และ
ส ารวจข้อเท็จจริง สมมติฐานความเป็นไปได้ในขั้นตอนการจัดเตรียมแผนงาน/  โครงการ เช่น การ
ส ารวจความต้องการของประชาชน การตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย การประเมิน
ต้นทุนประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ (Cost-Benefit Analysis) ซึ่งเป็นเงื่อนไขและส่วนประกอบ
ในการประเมินผลก่อนปฏิบัติงานหรือก่อนเริ่มโครงการ  2) การประเมินผลระหว่างด าเนินงาน  
(On-Going Evaluation) เป็นการติดตามและประเมินถึงความก้าวหน้าของโครงการในระยะเวลาที่
ก าลังด าเนินงานเพ่ือเป็นการศึกษาว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้างในการด าเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายนอก
และภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามโครงการและจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งถือเป็น
ขั้นตอนการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Formative Evaluation) 3) การประเมินผลหลัง
การด าเนินงาน (Ex-Post Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือรวมสรุป (Summative Evaluation) 
ว่าเมื่อได้ด าเนินโครงการจนสิ้นสุดแล้วได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากจบโครงการอย่างไร 
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เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น  ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ33 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน สรุปได้ว่า การประเมินมี 
กระบวนการหรือขั้นตอนที่อาศัยสารสนเทศต่าง ๆ มาสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการกระท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้ มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนมีผลงาน 
เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 
 
2.10 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุง  
 
 จากการศึกษา พบว่า ทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างในองค์กรล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า
กระบวนการ ดังนั้น เมื่อต้องการปรับปรุงพัฒนาองค์กรจะต้องมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการ 
โดยวิธีวัดผลและควบคุมการปรับปรุงกระบวนการโดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ  
1) วัดคุณภาพ (Quality) คือ การวัดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะคุณภาพ เช่น วัดจ านวนของ
เสีย วัดความแน่นอน วัดขนาด เป็นต้น  2) วัดเวลา (Time) คือ การวัดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ความเร็วในการตอบสนองการท างาน ความเร็วในการให้บริการ เป็นต้น 3) วัดผลผลิต (Productivity) 
คือ กระบวนการที่เก่ียวข้องกับผลผลิตจริงเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ตั้งเป้าไว้34 

 PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA 
ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการ
อุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการ
บริหารคุณภาพอย่าง W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” วงจร PDCA หรือ Deming Cycle มักจะมี

                                           
  33 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข , “การพัฒนากระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ า ปี ,” กรมควบคุมโรค , 
http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1455608246/บทที่%202.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 
3 พฤษภาคม 2561). 
   34 Evans, M. 2009. Process Improvement [Online]. Available:  www.exinfm.com/ 
training/pdffiles/course17.pdf [Accessed 1 May 2018]. 
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การน า PDCA เข้ามาประยุกต์ ใช้ทั้งการท างานประจ าและการปรับปรุงงาน โครงสร้างของ PDCA 
ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 
4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน
ของการยกระดับคุณภาพ ทุกครั้งที่การด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่ง
ส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไปและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากหลักการของวงจร 
PDCA หากพิจารณาเทียบกับหลายๆ เครื่องมือ หรือเทคนิคการปรับปรุงงานต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือด้านคุณภาพอย่าง QCC เครื่องมือที่ต้องใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง อย่าง Six Sigma หรือแม้แต่เครื่องมือที่เน้นเรื่องของการจัดการความรู้อย่าง 
KM พบว่า ล้วนมีพ้ืนฐานของแนวคิด PDCA ทั้งสิ้น35 

 โดยแนวทางการปรับปรุงกระบวนการตามการด าเนินการ SEPA ประกอบด้วย  
การคัดเลือกระบวนการ การวิเคราะห์ SIPOC การวางแผนและทบทวนสภาพปัจจุบัน การจัดท า/
ปรับปรุงมาตรฐาน การตรวจสอบผลการปรับปรุง และการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องตามวงจร PDCA (โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกการปรับปรุง อาทิเช่น 1) สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัท 2)สร้างรายได้ให้แก่องค์กร 3) มีปัญหา/ข้อร้องเรียนมาก 4) มีความสูญเสียมาก 5) เป็น
กระบวนการหลักของหน่วยงาน 6) มีข้ันตอนการท างานมาก36  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุง สรุปได้ว่า การปรับปรุงพัฒนาองค์กรจะต้องมุ่งเน้นไป
ที่การปรับปรุงกระบวนการ โดยวิธีวัดผลและควบคุมการปรับปรุงกระบวนการโดยทั่วไปจะมีอยู่
ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 1) วัดคุณภาพ (Quality 2) วัดเวลา (Time) 3) วัดผลผลิต (Productivity และ
มีเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ คือวงจร PDCA หรือ Deming Cycle ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ทั้งการท างานประจ าและการปรับปรุงงาน ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO 
คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม หรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพทุกครั้งที่การ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไปและ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

                                           
  35 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, “PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง,” สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, http://www.ftpi.or.th/2015/2125 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561). 
  36 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, “การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement),”
การทา ง พิ เ ศษแห่ งป ระ เทศ ไทย , http://www.exat.co.th/upload/default/admin/2014/ 
04/Process%20Improvement%20%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%9E%20handout-
19OCT132014-04-29535fda2cb5389.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561). 
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  จากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าแนวทางการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องในสภาวะประสบภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือในสภาวะฉุกเฉิน หน่วยงาน  
ต่าง ๆ หรือองค์กรธุรกิจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่จะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็น 
ที่ส าคัญ คือ 1) การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติและ
ภายหลังภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว  2) การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือให้ธุรกิจได้รับ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานที่เก่ียวข้องน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เลย 3) การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น
จะต้องมีแผนส ารอง ขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ที่จะมารองรับเพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อม
สูงสุดในการที่จะด าเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้ ไม่เกิดภาวะการหยุดชะงักที่น ามาซึ่งความเสียหายต่อ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนที่ส าคัญส าหรับทุกธุรกิจเพ่ือบริหารจัดการทั้งในเรื่องภัยพิบัติและความเสี่ยง
คือ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  
 การจัดแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Plan : BCP) 
เป็นขั้นตอนของการจัดท าแผนงาน  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะ
ฉุกเฉินที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  
ถ้าหน่วยงานไม่มีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง อาจ
เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนความต่อเนื่องต้องก าหนดไว้เป็น
ยุทธศาสตร์และได้รับการอนุมัติ  ดังนั้น การจัดแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP)  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางตาม
มาตรฐาน BS25999 มาตรฐาน ISO 22310 และ มอก. 22310 ที่หน่วยงานสามารถพิจารณาและ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาความต่อเนื่องได้  
 ISO 22301 : 2012 เป็นมาตรฐานสากลใหม่ล่าสุดส าหรับการบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและองค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร 
และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้
องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุก
องค์กร ประเภท ทุกขนาดได้ และสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Third 
Party Certification) ได้ ในมุมมองของมาตรฐาน ISO22301 : 2012 นี้ นอกจากการบริหารจัดการ
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ในสภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพียงเพ่ือป้องกันการหยุดชะงัก (Disruption) แล้ว องค์กร
ต้องพิจารณาถึงความไม่แน่นอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเกิดการ
บริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง 
 กรอบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญในปัจจุบัน และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ 7 หัวข้อ  ได้แก่ 1) บริบทองค์กร (Context of 
Organization) 2) ความเป็นผู้น า (Leadership) 3) การวางแผน (Planning)  4) ก า ร ส นั บ ส นุ น 
(Support) 5) การด าเนินการ (Operation) 6) การประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน (Performance 
Evaluation)  และ 7) การปรับปรุง (Improvement) โดยมีวงจร PDCA หรือ Deming Cycle ที่
น ามาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check 
คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ 
ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไปและก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Plan : BCP) ที่ดี และ
สามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่จะ
ช่วยบริษัทในการตัดสินใจว่าส่วนใดของธุรกิจควรจะได้รับการพลิกฟ้ืนเป็นอันดับแรก ปัจจัยความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
การทดลอง และทดสอบภาคปฏิบัติจริงกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกัน เพ่ือดูว่าสิ่งที่มีในแผน
นั้นสามารถใช้ได้จริงครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งจุดอ่อนอื่นที่ต้องมีการปรับปรุง เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้นสามารถบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจไปรษณีย์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบต่าง ๆ หรือความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร  
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2.11 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการบริหารจัดการ 
ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

1. บริบทองค์กร  (Context of 

organization) 
2. ภาวะผู้น า (Leadership)  
3. การวางแผน (Planning)  
4. การสนับสนุน (Support) 
5. การด าเนินการ (Operation) 
6. การประเมินสมรรถนะการด าเนินงาน 

(Performance Evaluation) 

7. การปรับปรุง (Improvement) 

การประเมิน 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP)  

1. การระบุความเสี่ยงและภัยคุกคาม 
(Identify : Risk Assessment) 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

(Analyze : Business Impact 
Analysis) 

3. กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง 

(Design : Strategy Selection) 
4. การน าแผนไปปฏิบัติใช้งาน 

(Execute : Plan Development 
and Execution) 

5. การทดสอบและประเมินผล 

(Measure : Plan Testing  
and Maintenance) 
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บทที่ 3 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท 

 
 จากการศึกษาเรื่องการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท)  ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะ
วิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ในการรองรับการด าเนินงานในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและมีการ
พิจารณาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) มาใช้เพ่ือให้
กระบวนธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือ 
ภัยพิบัติขึ้น หรือเพ่ือลดระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังเหตุฉุกเฉิน  
หรือภัยพิบัติดังกล่าว รวมทั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีการจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้  
 
3.1 ความเป็นมาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท 
 
 ปี 2549 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) ได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ปณท โดย ปณท มีความต้องการให้ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาสภาพองค์กร
ของ ปณท และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปณท ให้เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องรองรับกับ
แผนธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจทั้งในด้านการให้บริการและการบริหาร
จัดการ1 โดยบริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์รูปแบบและน าเสนอวิธีการจัดหาการใช้บริการศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน/บริหารอย่างต่อเนื่อง และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง
ในกรณีเกิดเหตุวินาศภัย (DRC) รวมทั้ง จัดท าคู่มือที่เก่ียวข้องให้กับ ปณท อาทิเช่น คู่มือในการบริหาร

                                           
  1 ส่วนพัฒนาระบบและประมวลผล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด , ข้อก าหนดทางวิชาการ 
และเทคนิคการว่างจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
(ปณท) (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2548), 2. 

Ref. code: 25605903011194IHF



45 
 

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือการประเมินผลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ต้น2  

 ปี 2550 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจเฉพาะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการรองรับเหตุภัยพิบัติ
ระบบงานสารสนเทศ ( IT Disaster Recovery Plan) รวมทั้ง จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (IT 
Disaster Recovery Center : IT DRC)3  

 ปี 2552 กระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีการ
ผลักดันเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีจึงผลักดันให้สร้างระบบบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ และมีการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเรื่อยมา โดยคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TRIS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาได้ร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลการด าเนินงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพส าหรับอนาคต 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ 
การด าเนินการและหรือกระบวนการหลักซึ่งเป็นพื้นฐานของการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกน ามา
ประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 

 1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 2. การบริหารความเสี่ยง 
 3. การควบคุมภายใน 
 4. การตรวจสอบภายใน 
 5. การบริหารจัดการสารสนเทศ 
 6. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

                                           
  2 ส่วนพัฒนาระบบและประมวลผล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด , รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2550  
(กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2550), 4-5.  

3 ฝ่ายระบบการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด , “ความเป็นมาระบบ 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ของ ปณท ,” ฝ่ายระบบการก ากับดูแลกิจการ , 
http://intra.praisanee.com/ bcm/index.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560). 
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 ในการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการประเมินผลฝ่ายบริหารในการจัดการ  
กับความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทางด้านไอที โดยมีระบบการบริหารจัดการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานหลัก ๆ ทุกด้านท่ีต้องมีการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าธุรกิจ
มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น (ด้าน IT, IT related และ Non-IT 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้)4  

ปี  2553 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้มีการจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ส ารองเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน/การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจและเป็นที่ปฏิบัติงานส ารองในกรณีเกิด
ภัยพิบัติ และมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP) ในปี 2554 เป็นต้นมา 

 ปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301  
: 2012 และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  โดยมีการ
ประกาศใช้งานเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 
 

3.2 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท (Business Continuity 
Management Policy)  
 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) มีการประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจของ ปณท (Business Continuity Management Policy) จ านวน 2 ฉบับ คือ  

3.2.1 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท ปี 2554 
เพ่ือให้กระบวนการธุรกิจที่ส าคัญของ ปณท สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

แม้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติขึ้น หรือเพ่ือลดระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้ที่ส่งผล
กระทบต่อองค์กรและลูกค้า หรือผู้ใช้บริการให้สามารถกลับเข้าสู่รูปแบบการด าเนินงานตามปกติได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติดังกล่าว รวมทั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนด

                                           
  4 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, “เกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร,” ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 
http://www.sepo.go.th/assets/document/file/1338451817_pes1.pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2561).  
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ทางกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปณท.จึงได้ก าหนดนโยบายของการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้น ดังนี้  

 3.2.1.1 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานต้องท าให้
มั่นใจว่าแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ครอบคลุม
กระบวนการธุรกิจและบริการที่ส าคัญขององค์กร ตลอดจนประเภทของเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง จะได้รับการจัดท า ปฏิบัติใช้ ทดสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานที่เก่ียวข้อง 
  3.2.1.2 กระบวนการธุรกิจและบริการที่ส าคัญขององค์กรต้องได้รับการระบุ 
วิเคราะห์ผลกระทบ และจัดล าดับความส าคัญ โดยกิจกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบในการด าเนิน
ธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) และในกรณีที่สามารถกระท าได้ให้ด าเนินการแก้ไขความ
เสี่ยงและ/หรือสร้างกลยุทธ์ในการกู้กระบวนการธุรกิจเพ่ือลดผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร 
  3.2.1.3 กระบวนการธุรกิจ และบริการที่ส าคัญขององค์กร ต้องได้รับการระบุ
ผู้รับผิดชอบในระดับส่วนงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการจัดท าแผน เพ่ือให้กระบวน
การธุรกิจและบริการที่ส าคัญภายใต้ความรับผิดชอบของตนนั้น สามารถให้บริการต่อไปในระดับที่
ยอมรับได้ในระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติขึ้น 
  3.2.1.4 หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ความสนับสนุน และความร่วมมือใน
การจัดท าแผน  เพ่ือให้แผนมีความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2.1.5 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจต้องมีรายละเอียดในด้านการ
ประกาศใช้แผนและผังการติดต่อสื่อสารในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติอย่างครบถ้วน 
  3.2.1.6 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ แผนความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจตลอดจนเอกสารและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
ปณท มีหน้าที่ในการตรวจทานผลการทบทวนแผนและให้ความสนับสนุนกิจกรรมการทบทวนแผน 
  3.2.1.7 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจต้องได้รับการทดสอบอย่างน้อย 
ปีละ1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถกู้กระบวนการธุรกิจ หรือบริการที่ส าคัญกลับคืนมาได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน และเพ่ือปรับปรุงแผนให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การทบทวนและทดสอบแผนอาจด าเนินการไปในคราวเดียวกันได้ 
  3.2.1.8 สัญญาต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
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  3.2.1.9 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตน ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
  3.2.1.10 การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจมีความส าคัญยิ่งต่อความอยู่
รอดขององค์กร ดังนั้น การปฏิบัติตามข้อก าหนดแห่งนโยบายนี้ถือว่ามีความส าคัญเทียบเท่ากับหน้าที่
และพันธกิจอ่ืน ๆ ขององค์กร ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบความสอดคล้องในการ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นประจ าทุกปี5 
 3.2.2 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท ปี 2559 

เพ่ือให้ ปณท สามารถด าเนินการธุรกิจที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีขีดความ 
สามารถในการส่งมอบสินค้า/บริการให้กับลูกค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองตอบภารกิจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับที่ยอมรับได้ ในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตสามารถลดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ขององค์กร พนักงาน รวมถึงทรัพย์สินของ ปณท โดยมุ่งหวังให้ ปณท สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และบรรลุวิสัยทัศน์ของ ปณท ทั้งยังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจของ 
ปณท ที่เปลี่ยนไปในการนี้จึงยกเลิกประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เรื่อง นโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท (Business Continuity Management Policy) ประกาศ ณ วันที่ 
26 ตุลาคม 2554 และก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท (Business 
Continuity Management Policy) ใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 3.2.2.1 ก าหนดให้มีการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและน ามาปฏิบัติ
ในองค์กรตามกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการจัดสรรทรัพยากรตามความ
จ าเป็นส าหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 3.2.2.2 มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
เพ่ือลดผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กรและรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ รวมถึงมุ่งเน้น
การด าเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของ
กระบวนการ/กิจกรรมหลัก และกระบวนการ/กิจกรรมสนับสนุน ที่น าไปสู่การส่งมอบบริการหลักของ
องค์กร และเพ่ือสอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมการด าเนินการทางธุรกิจของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

                                           
  5 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท (Business Continuity Management 
Policy) (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2554), 1-2. 
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 3.2.2.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความส าคัญด้านการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกัน ปลูกจิตส านึก ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน 
BCM 

 3.2.2.4 จัดท าและทบทวนผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 
Analysis : BIA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส าคัญด้านผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เพ่ือระบุกิจกรรมส าคัญ ผลกระทบ รวมถึง
ระยะเวลา และระดับการปฏิบัติงานที่สามารถยอมรับได้เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก 

 3.2.2.5 จัดท าและทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส าคัญด้านโครงสร้างองค์กร โดยระบุความเสี่ยง 
แนวโน้มที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ระดับของผลกระทบ และมาตรฐานในการลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

 3.2.2.6 ท าการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Strategy : BCS) และโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์และภาวิกฤตที่สามารถ 
ท าให้กิจกรรมส าคัญฟ้ืนคืนสภาพได้ภายในระยะเวลาเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ต้องสัมพันธ์กับทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

3.2.2.7 จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP) กระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินงาน การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การประเมิน
สถานการณ์ และการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
และภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถท าให้กิจกรรมหรือกระบวนการที่ส าคัญ
ฟ้ืนคืนกลับมาในระยะเวลาเป้าหมายในในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 3.2.2.8 จัดเตรียมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ โดยต้องมั่นใจว่าทรัพยากรเหล่านี้พร้อม
ใช้งาน หรือไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือมีการจัดเตรียมทรัพยากรส ารองให้
เพียงพอหากมีแนวโน้มว่าทรัพยากรหลักอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง  

 3.2.2.9 ทบทวน ทดสอบ และฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับ
องค์กรที่ครอบคลุมส่วนงานต่าง ๆ ให้ครบทุกส่วนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฝึกซ้อมแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในรูปแบบจ าลองเหตุการณ์ (Simulation) ทุก ๆ 3 ปี  

 3.2.2.10 ก าหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และสถานที่ปฏิบัติงานหลักที่สามารถเรียกใช้แผนได้ทันที นอกจากนี้จะต้องมีการก าหนด
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สถานที่จัดเก็บแผนส ารองนอกสถานที่ปฏิบัติงานหลัก ในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักเสียหายหรือไม่
สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ เนื่องจากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นข้อมูลลับเฉพาะขององค์กร 
จึงไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภายนอกองค์กรและต้องมีการก าหนดสิทธิ์ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้6 
 
3.3 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  
 
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ 
ปณท มีรายละเอียดการด าเนินการที่เก่ียวข้องและการประกาศใช้งาน ดังนี้  

3.3.1 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธรุกิจปี 2554 (ฉบับท่ี 1.0) 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ฉบับที่ 

1.0 และเป็นการจัดท าเอกสารใหม่เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยต้องการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนที่ 2 การวัดแบบเกณฑ์ย่อย หัวข้อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
ข้อ 1.4 มีระบบการจัดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) 
ในงานหลักของ ปณท ทุกด้าน โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : 
BIA) และส่วนที่ 2 การจัดแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของ ปณท (Business 
Continuity Plan : BCP) โดยแผน BCP ดังกล่าวเน้นในเรื่องการบริหารจัดการระบบไอทีที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Center : DRC) และแผนส ารองฉุกเฉิน (Disaster 
Recovery Plan : DRP) 

 3.3.1.1 ที่มาของแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) ของ ปณท ในปี 2554 ได้มีการประเมินความเสี่ยงและการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ โดยมี
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการ
งานที่ส าคัญ หรือผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกรรมงานที่ส าคัญนั้น ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถ
ก าหนดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรในการเรียกคืนการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ปณท ได้ก าหนดระบบงานที่ส าคัญ จ านวน 7 ระบบ คือ 1) ไปรษณีย์ธนาณัติ 
: Money Order 2) ธนาณัติออนไลน์ : Electronic Money Order 3) ระบบ ERP : Enterprise 

                                           
  6 เรื่องเดียวกัน, 1-2. 
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Resource Planning 4)  ระบบ GL : General Ledger 5) ระบบ EMS :  Exchange Messages 
Service 6) ระบบ HR : Human Resource  7) ระบบ Network System7 

 3.3.1.2 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกระบวนการธุรกิจที่ส าคัญ (Critical 

Business Process) และ/หรือให้บริการที่ส าคัญ (Key Services) ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ แม้ในยาม
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติข้ึน 

  (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์กรใน
การรับมือและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภัยพิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการหยุดนิ่งของกระบวนการธุรกิจ หรือ
การหยุดชะงักของบริการส าคัญต่าง ๆ (Critical Processes/Services) ขององค์กร 

  (3) เพ่ือลดความเสียหายในด้านธุรกิจและการด าเนินงานขององค์กร 
อันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เพ่ือให้องค์กรสามารถกลับเข้าสู่รูปแบบการ
ด าเนินงานตามปกติ (Normal Operation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติข้ึน 

  (4) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุภั ย
พิบัติขึ้น 

  (5) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (BCP) 
ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ  

  (6) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

3.3.1.3 เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญ  
  (1) แผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ ( IT Disaster 

Recovery Plan) 
  (2) คู่มือการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
  (3) การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย กรณีพบวัตถุต้อง

สงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด 

                                           
  7 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท ครั้งที่ 1/2554 (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2554), 
2-4. 
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  (4) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส าหรับหน่วยงาน

ภายในพ้ืนที่ส านักงานใหญ่ ปณท 8 
3.3.2 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธรุกิจปี 2556 (ฉบับท่ี 2.0) 

   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ฉบับที่ 
2.0 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดจากแผนความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจปี 2554 (ฉบับที่ 1.0) ให้เป็นปัจจุบันและเพ่ิมเติมแผนเผชิญเหตุอุทุกภัยในพ้ืนที่ ปณท 
หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีหลักการและเหตุผล การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 
Analysis : BIA) วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจปี 2554 (ฉบับที่ 1.0)
โดยมีเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่   

3.3.2.1 แผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ ( IT Disaster Recovery 
Plan) 

3.3.2.2 คู่มือการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
3.2.2.3 การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย กรณีพบวัตถุต้อง

สงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด 
3.2.2.4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส าหรับหน่วยงานภายใน

พ้ืนที่ส านักงานใหญ่ ปณท 
3.2.2.5 แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ปณท หลักสี่ 9 

3.3.3 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธรุกิจปี 2557 (ฉบับท่ี 2.1) 
   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ฉบับที่ 
2.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดแผนความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจปี 2556 (ฉบับที่ 2.0) ให้เป็นปัจจุบันและเพ่ิมเติมแผนรองรับสาธารณภัยกรณีการชุมนุมประท้วง
และก่อจลาจล โดยมีหลักการและเหตุผล การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 

                                           
  8 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
Business Continuity Plan Version 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2554), 4, 8, 15-
17, 27. 
  9 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
Business Continuity Plan Version 2.0 (กรุ ง เทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ,  2556) , 
4,8,15,37. 
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Analysis : BIA) วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ปี 2554 (ฉบับที่ 1.0)
ปี 2556  (ฉบับที่ 2.0) โดยมีเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่   

3.3.3.1 แผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ ( IT Disaster Recovery 
Plan) 

3.3.3.2 คู่มือการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
3.3.3.3 การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย กรณีพบวัตถุต้อง

สงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด 
3.3.3.4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส าหรับหน่วยงานภายใน

พ้ืนที่ส านักงานใหญ่ ปณท 
3.3.3.5 แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ปณท หลักสี่ 
3.3.3.6 แผนงานรองรับสาธารณภัยกรณีชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล10 

3.3.4 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธรุกิจปี 2557 (ฉบับท่ี 2.2) 
   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ฉบับที่ 
2.2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดแผนความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจปี 2557 (ฉบับที่ 2.1) ให้เป็นปัจจุบันและมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลการทดสอบ โดยมี
หลักการและเหตุผล การวิ เคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 
วัตถุประสงค์  เช่นเดียวกับแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจปี 2554 (ฉบับที่ 1.0) ปี 2556  (ฉบับ
ที่ 2.0) ปี 2557 (ฉบับที่ 2.1) โดยมีเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่   

3.3.4.1 แผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ ( IT Disaster Recovery 
Plan) 

3.3.4.2 คู่มือการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
3.3.4.3 การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย กรณีพบวัตถุต้อง

สงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด 
3.3.4.4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส าหรับหน่วยงานภายใน

พ้ืนที่ส านักงานใหญ่ ปณท 
 

                                           
  10 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
Business Continuity Plan Version 2.1 (กรุ ง เทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ,  2557) , 
4,8,15,19,37. 
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3.3.4.5 แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ปณท หลักสี่ 
3.3.4.6 แผนงานรองรับสาธารณภัยกรณีชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล11 

3.3.5 แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธรุกิจปี 2558 (ฉบับท่ี 3.0) 
    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ฉบับที่ 
3.0 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยได้มีการปรับปรุงรายละเอียดแผนความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจปี 2557 (ฉบับที่ 2.2) ให้เป็นปัจจุบัน และการด าเนินการเพ่ือให้รองรับมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001 : 2013 โดยมีหลักการและเหตุผล การวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับแผนความต่อเนื่อง
ในการด าเนินธุรกิจปี 2554 (ฉบับที่ 1.0) ปี 2556  (ฉบับที่ 2.0) ปี 2557 (ฉบับที่ 2.1) ปี 2557 (ฉบับ
ที่ 2.2) โดยมีเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่   

3.3.5.1 แผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (IT Disaster Recovery 
Plan) 

3.3.5.2 คู่มือการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
3.3.5.3 การเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย กรณีพบวัตถุต้อง

สงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด 
3.3.5.4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส าหรับหน่วยงานภายใน

พ้ืนที่ส านักงานใหญ่ ปณท 
3.3.5.5 แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ปณท หลักสี่ 
3.3.5.6 แผนงานรองรับสาธารณภัยกรณีชุมนุมประท้วงและก่อก่อจลาจล12 

 
 
 
 

                                           
  11 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
Business Continuity Plan Version 2.2  (กรุ ง เทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ,  2557), 
4,8,15,19,37. 
  12 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, แผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
Business Continuity Plan Version 3.0 (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2558), 4, 8, 15, 
19, 37. 
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3.4 การบริหารความเนื่องทางธุรกิจปี 2560    
 
 ปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท าระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 
2012 และมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2560   

3.4.1 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ปณท ได้ด าเนินการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) โดยอ้างอิง

กรอบการท างาน และแนวทางการปฏิบัติงานจากมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 
23301  : 2012 และสอดคล้องกับลักษณะการบริหารงานของ ปณท โดยมีกรอบโครงสร้างของ BCM 
ส าหรับ ปณท ดังภาพ 
 
รูปภาพที่ 3.1  กรอบโครงสร้างการด าเนินการ BCM ของ ปณท 
 

 
 

ที่มา : โครงการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 : 2012, 20 มีนาคม 2560, หน้า 22 
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    3.4.1.1 ขั้นตอนการวางแผน (Planning) การจัดท าโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดต้องอาศัยการวางแผนและการสื่อสารภายในองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคในองค์กรและการด าเนินงานที่มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคในองค์กร ซึ่งในขั้นตอนการวางแผนนี้ประกอบไปด้วยส่วน
หลัก 2 ส่วนได้แก่ การบริหารจัดการโครงการ และการปลูกฝัง BCM โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) บริบทองค์กร : การก าหนดวัตถุประสงค์, ขอบเขต วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ BCM ระยะยาว  การท าความเข้าใจองค์กรและองค์ประกอบขององค์กร  การท า
ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การท าความเข้าใจ
กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  การก าหนดขอบข่ายระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และระบบ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  (2) ภาวะผู้น า : การก าหนดกรอบการด าเนินงานในโครงการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ได้แก่ นโยบาย, โครงสร้างการบริหารจัดการ, บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการ ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  นโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และโครงสร้างคณะท างาน BCM (BCM Organization) 

  (3) การวางแผน : การก าหนดเป้าหมายการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Objectives) การจัดท าเอกสารคู่มือจัดการและลดโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การจัดการและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และการก าหนดเป้าหมายการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  (4) ส่วนสนับสนุน : ด าเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรม
เพ่ือปรับฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCM พัฒนาศักยภาพพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ 
BCM ได้แก่ การจัดเตรียมทรัพยากร การพัฒนาความสามารถของบุคลากร การสร้างความตระหนัก
ให้กับบุคลากร การสื่อสาร และการจัดท าเอกสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

3.4.1.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Implementation) ในขั้นตอนการด าเนินงานนี้
ประกอบไปด้วยส่วนหลัก 4 ส่วนได้แก่ การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร การก าหนดกลยุทธ์ BCM 
การพัฒนาและก าหนดแนวทาง BCM และการทดสอบแผน ดูแลรักษา และทบทวนความถูกต้อง ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร : ในการจัดท าแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจแท้จริงคือกระบวนการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการจัดท าแผนดังกล่าวจ าเป็นต้องศึกษาถึงระดับผลกระทบของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่องค์กร
จะได้รับหากเกิดอุบัติการณ์ขึ้นและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือระบุกิจกรรมส าคัญขององค์ พร้อมทั้ง
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ท าการศึกษาถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้เพ่ือด าเนินการระบุความเสี่ยงและวางมาตรการควบคุมดูแล
ความเสี่ยงนั้น ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) และการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  (2) การก าหนดกลยุทธ์ BCM : การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เป็นการก าหนดแนวทาง/กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของการด าเนินงานแนวทางใน
การจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต  ซ่ึงจะพิจารณาจาก
สถานภาพขององค์กรและทรัพยากรที่มีอยู่ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับองค์กร  ได้แก่ การพิจารณาสินค้า/บริการ กลุ่มลูกค้า หรือพ้ืนที่ให้บริการที่ส าคัญ การ
ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (BCO/BCS) และ
ก าหนดทรัพยากรเพ่ือด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  (3) การพัฒนาและก าหนดแนวทาง BCM : วางก าหนดการและจัดท าแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยทาง ปณท จะจัดท าแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจส าหรับกิจกรรมที่ส าคัญซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามแผนในขณะเกิดเหตุ
วิกฤต การพัฒนาและก าหนดแนวทาง BCM เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ปณท จะสามารถด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการหลักในระดับที่ก าหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤต
นั้นน้อยที่สุดหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น ได้แก่ การจัดท า BCP Template การฝึกอบรม BCP และ
การจัดท าแผน IMP, BCP และ DRP 

  (4) การทดสอบแผน ดูแล และทบทวนความถูกต้อง : การทดสอบและ
ปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดยน า
แผนที่ก าหนดไว้มาทดลองใช้ เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้องและประสิทธิภาพของแผน พร้อม ก ากับ 
ดูแล ประเมินผล และปรับปรุง  ด้วยวิธีการทดสอบและทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือความมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพของแผนงาน ได้แก่ ก าหนดแนวทางและจัดท าเอกสารประกอบการทดสอบ IMP, 
BCP, DRP  การด าเนินการทดสอบแผน IMP, BCP และ DRP และสรุปผลการทดสอบและด าเนินการ
ปรับแก้แผน IMP, BCP และ DRP หลังการทดสอบ 

3.4.1.3 ขั้นตอนการติดตามผล (Evaluation) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ จึงควรท าการประเมินความสามารถในการด าเนินงานโดย
ทบทวนและขออนุมัติแนวทางของผลการด าเนินงานโครงการจากคณะผู้บริหาร  พร้อมทั้งจัดท า
แผนงานการตรวจสอบภายในส าหรับโครงการ BCM เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรอยู่เสมอ ได้แก่ การตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินผล การตรวจสอบ
ภายใน และการทบทวนโดยผู้บริหาร 
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   3.4.1.4 ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง (Continuous Improvement)  น าแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จัดท าไว้มาท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการทดสอบแผนและ
ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายในโดยอ้างอิงข้อก าหนดมาตรฐาน BCM เพ่ือให้แผนสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด และการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง13 

3.4.2 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 
   แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) คือ เอกสารที่รวบรวมขั้นตอนและข้อมูล  
ซึ่งท าให้องค์กรพร้อมที่จะน าไปใช้เมื่อเกิดภาวะ BCM เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมส าคัญทาง
ธุรกิจได้ตามระดับที่ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีดังนี้ 
1)  มุ่งเน้นที่แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
พิจารณาประกาศภาวะ BCM ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2) เตรียมความ
พร้อมทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคัญ 3) เตรียมมาตรการรองรับส าหรับ
ด าเนินกิจกรรมส าคัญ  
   3.4.2.1 วัตถุประสงค์   

  (1) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร  ในการ
เตรียมการและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน  

 (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในการประกาศภาวะ
วิกฤต 

  (3) เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของทีมงานต่าง ๆ  
ในโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  (4) เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้ันตอน
การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต 

 (5) เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่ก าหนดไว้ เพ่ือลดความ
เสียหายด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กร 

 (6) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นเมื่อต้องปฏิบัติงาน
ในภาวะวิกฤต 

                                           
  13 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, คู่มือบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCMS Manual) ฉบับที่ 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2560), 10-14,  
25-100. 
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   3.4.2.2 ขอบเขตการด าเนินการ แบ่งโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เมื่อมีเหตุอุบัติการณ์แบ่งระยะการบริหารจัดการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

  (1) ระยะที่ 1 ช่วงเกิดเหตุอุบัติการณ์ เมื่อเหตุอุบัติการณ์ที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่เป็นเหตุการณ์ที่ (สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

 (2) ระยะที่ 2 ช่วงภาวะ BCM เมื่อเหตุอุบัติการณ์คาดว่าจะส่งผลกระทบ
รุนแรงกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระดับที่บริษัทได้ก าหนดไว้  ตามแนวทางการประกาศภาวะ 
BCM 

  (3)  ระยะที่ 3 ช่วงกลับสู่ภาวะปกติ ได้แก่ ช่วงหลังเกิดเหตุเมื่อบริษัทมี
ความพร้อมที่จะฟ้ืนฟูการปฏิบัติงานสู่การด าเนินงานในภาวะปกติ 
   โดยเอกสารที่เก่ียวข้องในโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ส าหรับ 
ปณท ประกอบไปด้วยแผนงานส าคัญ 3 แผนงาน ส าหรับการตอบสนองต่อสถานการณ์ ส าหรับ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและส าหรับการด าเนินการกู้คืนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
   (1) แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต  (Incident Management Plan : IMP) 
   (2) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   (Business Continuity Plan : BCP)  
           - แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (BCP Master : BCP-M) 
          - แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย (BCP Department : BCP-D) 
    (3)  แผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ  (Disaster Recovery Plan : DRP) 
 3.4.2.3 การบริหารจัดการระดับองค์กรในภาวะ BCM แนวทางการตัดสินใจประกาศ
ภาวะ BCM แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านปฏิบัติการ 3 มุมมอง แยกตามประเภทบริการ
ประกอบด้วย บริการไปรษณีย์ภัณฑ์และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ บริการค้าปลีก และบริการ
การเงิน และมุมมองด้านการเข้าปฏิบัติงานที่พ้ืนที่ส านักงาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่อาจได้รับผลกระทบ
ในภาวะ BCM  
   (1) บริการไปรษณียภัณฑ์และบริการขนส่งและโลจิสติกส์  แนวทางการตัดสินใจ
ประกาศภาวะ BCM ส าหรับบริการไปรษณียภัณฑ์และบริการขนส่งและโลจิสติกส์  จะพิจารณาจาก
จ านวนวันที่คาดการณ์ว่าการปฏิบัติงานที่ศูนย์ไปรษณีย์จะหยุดชะงัก 3 วันขึ้นไป 
   (2) บริการค้าปลีก แนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะ BCM ส าหรับบริการค้าปลีก
พิจารณา จากระดับผลกระทบตามบริการค้าปลีกที่ส าคัญ  โดยบริการส าคัญของบริการค้าปลีก
ประกอบไปด้วย 2 บริการ ได้แก่ 1) บริการสินค้าไปรษณีย์ (กล่อง/ซอง) สินค้าช่องทาง e-commerce 
(เฉพาะบริการการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง website ของ ปณท เท่านั้น) บริการสินค้าไปรษณีย์ 
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(กล่อง/ซอง) มีเป้าหมายในการให้บริการหลัก คือเพ่ือให้ ปณ. มีสินค้าไปรษณีย์พร้อมในการจ าหน่าย
ให้กับลูกค้า แนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะ BCM ยึดระยะเวลาคาดการณ์ระดับการหยุดชะงักท่ี
มากกว่า 7 วันขึ้นไป และ 2) สินค้าช่องทาง e-commerce (เฉพาะบริการการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทาง website ของ ปณท เท่านั้น) มีเป้าหมายในการให้บริการหลักคือด าเนินการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าที่ได้ด าเนินการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์มาแล้ว แนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะ 
BCM ส าหรับสินค้าช่องทาง e-commerce ยึดระยะเวลาคาดการณ์ระดับการหยุดชะงักที่มากกว่า 
3 วันขึ้นไป 
   (3) บริการการเงิน  แบ่งมุมมองการพิจารณาประกาศภาวะ  BCM  จากระดับ
ผลกระทบต่อบริการการเงินที่ส าคัญ โดยบริการที่ส าคัญของบริการการเงินประกอบไปด้วย 3 บริการ 
ได้แก่ บริการธนาณัติออนไลน์ บริการ Pay at Post และบริการ DPOST โดย 1) บริการธนาณัติ
ออนไลน์มีเป้าหมายในการให้บริการหลัก คือ จะต้องด าเนินการน าส่งเงินให้กับผู้รับปลายทางกรณีที่
ลูกค้า (ผู้ส่ง) ได้ด าเนินการฝากเงินผ่านช่องทางออนไลน์มาแล้ว โดยยึดระยะเวลาคาดการณ์ระดับการ
หยุดชะงักทีม่ากกว่า 3 วันขึ้นไป 2) บริการ Pay at Post มีเป้าหมายในการให้บริการหลัก คือ จะต้อง
ด าเนินการน าส่งเงินให้กับคู่ค้ากรณีที่ลูกค้าได้ด าเนินการช าระบิลผ่านเคาน์เตอร์ ปณ. แล้ว ดังนั้น
แนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะ BCM ส าหรับบริการ Pay at Post นั้น จะยึดระยะเวลาคาดการณ์
ระดับการหยุดชะงักที่มากกว่า 3 วันขึ้นไป และ 3) บริการ DPOST จะพิจารณาจากข้อก าหนด
ระยะเวลาในการน าส่งเงินค่าสินค้าให้กับคู่ค้าหลังการส่งมอบสินค้าและได้รับการช าระเงินจากลูกค้า  
แนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะ BCM ส าหรับบริการ DPOST นันจะยึดระยะเวลาคาดการณ์
ระดับการหยุดชะงักที่มากกว่า 3 วันขึ้นไป 
   (4) พ้ืนที่ส านักงาน มุมมองด้านพ้ืนที่ส านักงานจะพิจารณาจากจ านวนวันที่คาดว่า
การปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่หลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 5 วันขึ้นไป ซึ่งพ้ืนที่แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) พ้ืนที่ส านักงานใหญ่ 2) พ้ืนที่ส านักงานไปรษณีย์นครหลวงและส านักงานไปรษณีย์เขต  
3) พ้ืนที่ที่ท าการไปรษณีย์ ทั้งนครหลวงและภูมิภาค (>30% ของจ านวนที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่
เดียวกัน) 
 3.4.2.4 เป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCO) เป้าหมายการด าเนินความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของ ปณท เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจหากเกิดเหตุหยุดชะงัก คือ “ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษา
คุณภาพบริการ และสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า”  
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  3.4.2.5 กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (BCS) การก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กรเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจในภาวะ BCM โดยได้
ก าหนดกลยุทธ์แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  
 3.4.2.6 กิจกรรมส าคัญและแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ประกอบด้วย  การสื่อสารใน
ภาวะ BCM การบริหารจัดการรับฝาก ส่งต่อ น าจ่ายในภาวะ BCM การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองในภาวะ BCM การดูแลสวัสดิการ/สวัสดิภาพพนักงาน และการจัดซื้อในภาวะ BCM 
  3.4.2.7 ผังติดต่อสื่อสารระดับองค์กรในภาวะ BCM (Call Tree) ประกอบด้วยผังการ
ติดต่อสื่อสารคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผังการติดต่อสื่อสารทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และผังการติดต่อสื่อสารทีมสนับสนุนพิเศษ 
 3.4.2.8 ทรัพยากรที่จ าเป็น ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่ ผู้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน
และผู้ด าเนินงานสนับสนุน อาคารสถานที่และระบบอ านวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร 
ข้อมูลและเอกสารส าคัญ ลูกคา้คู่ค้าและผู้ให้บริการที่เก่ียวข้อง 

 3.4.2.9 ขั้นตอนการบริหารงานระดับองค์กรในภาวะ BCM แบ่งออกเป็น 5 ทีม ได้แก่ 
1) การสื่อสารในภาวะ BCM 2) การบริหารจัดการรับฝาก ส่งต่อ น าจ่ายในภาวะ BCM 3) การเตรียม
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองในภาวะ BCM 4) การดูแลสวัสดิการ/สวัสดิภาพพนักงานในภาวะ BCM และ 
5) การจัดซื้อในภาวะ BCM 
 3.4.2.10 การกลับสู่ภาวะปกติ ประกอบด้วย การก าหนดวันกลับสู่สภาวะปกติ 
การพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จ าเป็นต้องท าการสื่อสารเพ่ือแจ้ง
สถานการณ์ให้ทราบ การพิจารณาขอบข่ายของข้อมูลที่จะน าเสนอเพ่ือให้ทีมสื่อสารองค์กรจัดท าร่าง
การสื่อสาร การพิจารณาแนวทางฟ้ืนฟูธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย  การประเมิน
ประสิทธิภาพและแนวทางการปรับปรุง BCM การแจ้งทีม IMT และทีมสนับสนุนพิเศษเพ่ือวาง
แผนการโยกย้ายกลับสู่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก และด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบของ 
ปณท การติดตามสถานะ การกลับสูสภาวะปกติ และรายงานความคืบหน้าต่อ BCM Committee 
และการรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากฝ่ายต่าง ๆ และจัดท าสรุปรายงานเพ่ือพัฒนาระบบ BCM
 3.4.2.11 เอกสารอ้างอิงการด าเนินการ  
  (1) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต 
(Incident Management Plan : IMP) 
   (2) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ระดับองค์กร (Business Continuity Plan : BCP-M)  
   (3) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ระดับฝ่าย (Business Continuity Plan : BCP-D) 
  (4) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) แผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ 
(Disaster Recovery Plan : DRP)  
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   (5) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หัวข้อ 7.1 การสื่อสารในภาวะ BCM 
   (6) วิ ธี การปฏิบัติ ง าน (Work Instruction) หั วข้อ  7 .2 การบริหารจั ดการ 
รับฝาก ส่งต่อ น าจ่ายในภาวะ BCM 
   (7) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หัวข้อ 7.3 การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองในภาวะ BCM 
   (8) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หัวข้อ 7.4 การดูแลสวัสดิการ/สวัสดิ
ภาพพนักงานในภาวะ BCM 
   (9) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หัวข้อ 7.5 การจัดซื้อในภาวะ BCM14 
 สรุปการด าเนินการเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท เริ่มมีการ
น ามาใช้ก่อนในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาวางระบบในปี 2549 เพ่ือ
จัดหาใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง และสามารถจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองได้ในปี 2554  
และเริ่มมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับแรกที่เน้นในเรื่องการแผนรองรับภัย
พิบัติระบบงานสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) รวมทั้ง แก้ปัญหาเฉพาะกิจในบางเรื่อง
ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ปณท หลักสี่ ในปี 2556  แผนรองรับสาธารณภัยกรณี
การชุมนุมประท้วงจลาจลในปี 2557 และรองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISO 27001 : 2013 ในปี 2558 เป็นต้น  
 โดยในปี 2559-2560 ปณท ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 
และได้มีการประกาศใช้ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในปี 2560 เพ่ือให้การด าเนินงาน  
ตามระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 : 2012  
มากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้ ปณท สามารถด าเนินการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การน าไปปฏิบัติ การทบทวน
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจทั้งใน
ด้านการให้บริการและการบริหารจัดการ โดยเอกสารที่เก่ียวข้องในโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ BCM ส าหรับ ปณท ประกอบไปด้วยแผนงานส าคัญ 3 แผนงาน ส าหรับการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ส าหรับบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและส าหรับการด าเนินการกู้คืนระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

                                           
  14 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ระดับองค์กร (Business Continuity Plan -Master) ฉบับที่ 1.0  (กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด, 2560), 7, 10, 16-19, 32-94.  
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  (1)  แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต  (Incident Management Plan : IMP) 
  (2)  แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)   
          - แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร  
    (BCP Master หรือ BCP-M) 
          - แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย  
    (BCP Department หรือ BCP-D) 
 (3)  แผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP)
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ 

 
 การศึกษาเรื่องการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน  และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรของ ปณท ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารโครงการจัดท า
ระบบบริหารความต่อเปนื่องทางธุรกิจ (BCM)  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้ศึกษามีกฎเกณฑ์ในการเลือกไม่
เข้มงวดหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา ทั้งการ
สัมภาษณ์โดยตรง และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยมีผลการศึกษาและการวิเคราะห์จากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและสัมภาษณ์ ดังนี้  

 
4.1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (BCM) ของ ปณท 
 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 
ของ ปณท ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจุบัน ปณท ได้ด าเนินการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCMS) โดยอ้างอิงกรอบการท างานและแนวทางการปฏิบัติงานจากมาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จัดท าขึ้นโดยก าหนดขอบเขตในการท างานสอดคล้องกับมาตรฐานบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012 และสอดคล้องกับลักษณะการบริหารงานของ ปณท 
ที่ครอบคลุมทั้งในภาวะประสบอุทกภัยและสภาววิกฤตอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤตและระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจตระหนักและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โดยการ
ด าเนินการของ ปณท มีกรอบโครงสร้าง BCM และรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
  4.1.1 บริบทองค์กร (Context of the Organization)  
   ผู้ศึกษา พบว่า ปณท ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ BCM 
และการวางแผนการด าเนินการ BCM ระยะยาว ดังนี้ 1) การท าความเข้าใจองค์กรและองค์ประกอบ
ขององค์กร ปณท ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานและฝ่ายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ทราบขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย 9 สายงาน และ 2 ส านัก รวมทั้ง
ภาพรวมธุรกิจของ ปณท ที่แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1. บริการไปรษณียภัณฑ์ 2. บริการขนส่ง
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และโลจิสติกส์ 3. บริการระหว่างประเทศ 4. ธุรกิจค้าปลีก และ 5. บริการการเงิน โดยอ้างอิงจาก 
แผนธุรกิจไปรษณีย์ปี 2560 และโครงสร้างการด าเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบของ ปณท 2) การท า
ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ปณท ได้มีการก าหนด
เป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของ ปณท ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง พัฒนาธุรกิจไปรษณีย์
และบริการโลจิสติกส์ให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าในธุรกิจไปรษณีย์และการ
ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในอาเซียน โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือให้ลูกค้ามี 
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) แผนระยะสั้น และ
แผนระยะยาวรวมทั้ง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กรที่มีอยู่ 7 กลุ่ม คือ 1. ลูกค้า 
2. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง 3. ผู้ส่งมอบ 4. คู่ค้า 5. ตัวแทน
ไปรษณีย์ 6. พนักงาน/ลูกจ้าง และ 7.ประชาชน/สังคม โดย ปณท อ้างอิงจากรายงานผลการด าเนิน
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจที่มีการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 3) การท าความเข้าใจ
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปณท ได้มีการด าเนินการรวบรวมกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจที่ ปณท ต้องปฏิบัติตามและบ่งชี้ถึงรายละเอียดของกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง โดยรายการกฎหมายและข้อก าหนดเหล่านี้ได้รับการทบทวนปรับปรุงเมื่อองค์กรมี
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานหรือมีโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
รายละเอียดของกฎหมายและหรือข้อก าหนดเหล่านั้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและ
ข้อก าหนดเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 1 ปี โดยอ้างอิงจากรายงานผลการด าเนินตาม
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการด าเนินการอยู่ 4) การก าหนดขอบข่ายระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่ ปณท ประกาศใช้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของ 9 สายงาน 2 ส านัก ตาม
โครงสร้างการด าเนินงานของ ปณท โดยที่หน่วยงานที่เหลือภายใต้สังกัดนครหลวง/ภูมิภาคมีการ
ทบทวนผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ และปรับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมี
ส านักงานพื้นที่ ศูนย์ไปรษณีย์ และท่ีท าการบางแห่งเป็นตัวแทนในการวางระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของหน่วยงานที่เหลือภายใต้สังกัดนครหลวง/ภูมิภาค ซึ่งในอนาคตจะน ามาปรับใช้ให้
ครอบคลุมทุกส านักงาน/ปฏิบัติการพ้ืนที่ของ ปณท 5) ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท ได้
ก าหนดขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ไปจนถึงการประกาศเข้าสู่ภาวะ BCM การด าเนินงานภายใต้
ภาวะ BCM ไปจนถึงการกลับสู่ภาวะปกติ แบ่งระยะการบริหารจัดการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ช่วง
เกิดเหตุอุบัติการณ์ เมื่อเหตุอุบัติการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แต่เป็นเหตุการณ์ 
ที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 2. ช่วงภาวะ BCM 
เมื่อเหตุอุบัติการณ์คาดว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระดับที่บริษัท 
ได้ก าหนดไว้ ตามแนวทางการประกาศภาวะ BCM 3. ช่วงกลับสู่ภาวะปกติ ได้แก่ช่วงหลังเกิดเหตุเมื่อ 
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ปณท มีความพร้อมที่จะฟ้ืนฟูการปฏิบัติงานสู่การด าเนินงานในภาวะปกติ  ปณท มี 3 แผนงาน 
ที่ส าคัญ ส าหรับการตอบสนองต่อสถานการณ์บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และส าหรับการ
ด าเนินการกู้คืนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (Incident 
Management Plan : IMP) 2. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP) 3. แผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP)  
  4.1.2 ภาวะผู้น า (Leadership)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ปณท มีการก าหนดนโยบาย BCM การก าหนดโครงสร้างการจัดการ 
BCM และการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการ BCM ใน  
3 หัวข้อ คือ 1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารของ ปณท ได้มีการสนับสนุนการด าเนินงาน
จัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 1. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2. ด าเนินการอนุมัติและประกาศนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจของ ปณท 3. พิจารณาอนุมัติ ตัดสินใจ ให้ความเห็น ทบทวน และ
ยืนยันข้อมูล ในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างจัดท าระบบ BCM 4. เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 5. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบความคืบหน้า มอบหมายงานพร้อมทั้งให้ 
แนวทางการด าเนินงานกับคณะท างาน BCM  2) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พบว่า 
ปณท ได้จัดท านโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ปณท สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของ ปณท โดยมีการทบทวน
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุก 1 ปี 3) โครงสร้างคณะท างาน BCM 
(BCM Organization) พบว่า ปณท ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารและจัดท าระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้การจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM 
Committee) 2. ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Core Team) 3. ทีมสนับสนุนพิเศษ 
(Special  Emergency  Support Team) 4. ผู้น าการกู้คืนกิจกรรม (Business Recovery Team) 
5. บุคลากรหลัก (Critical Persons)  
  4.1.3 การวางแผน (Planning)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ปณท ได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Objectives : BCO) และการจัดท าเอกสารคู่มือจัดการและลดโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น คือ 1) การก าหนด
เป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท ได้มีการก าหนดระดับการปฏิบัติงานในช่วงภาวะ 
BCM โดยจะเป็นแนวทางในการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือให้ ปณท สามารถด าเนิน
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กระบวนการส าคัญทางธุรกิจในภาวะวิกฤตได้ ซึ่งเป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ 
ปณท คือ “ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาคุณภาพบริการ สร้างความเชื่อมั่นและรักษาความพึง
พอใจของลูกค้า” 2) การจัดการและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ปณท มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจ (BIA) และการประเมินความเสี่ยง (RA)  โดยจะมีการทบทวนทุก ๆ 1 ปี เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง ยังเป็นการ
ทบทวนเพ่ือให้สามารถจัดท ามาตรการควบคุมเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  4.1.4 การสนับสนุน (Support)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ปณท ได้มีการด าเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดอบรม
เพ่ือปรับปรุงฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCM และการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับ BCM ใน 5 ประเด็น คือ 1) การจัดเตรียมทรัพยากร ปณท ได้มีการก าหนดทรัพยากรที่
ส าคัญในการปฏิบัติงานของ ปณท ประกอบด้วยทรัพยากร 6 ด้าน คือ 1. บุคลากร 2. อาคาร สถานที่ 
และระบบอ านวยความสะดวก 3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 4. ข้อมูลและเอกสารส าคัญ 5. ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ลูกค้า คู่ค้า และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ในการกู้คืนทรัพยากรส าคัญดังกล่าว 
ปณท ระบุรายการทรัพยากรและกลยุทธ์การจัดเตรียมไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับ
ฝ่าย (BCP-D) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในภาวะวิกฤตได้ และได้
รวบรวมรายการและจ านวนของทรัพยากรส่วนกลางเพ่ือเตรียมการสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต
โดยอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติงานในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร นอกจากนี้เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบที่ส าคัญ ปณท ได้จัดท าแผนการกู้คืนระบบในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(DRP) ในการจัดการและกู้คืนระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงภาวะวิกฤต 2) การพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ปณท ได้มีการสร้างความตระหนักด้านระบบบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารและบุคลากร ปณท ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติงาน และสร้างโอกาสในการปฏิบัติงานจริงโดยได้ให้พนักงานมีส่วนร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน ผลักดัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
แบ่งกลุ่มบุคลากร ขั้นที่ 2 การก าหนดความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา และขั้นที่ 3 การฝึกอบรม
และสร้างความตระหนักให้บุคลากร 3) การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ปณท ได้มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยใช้
วิธีการสื่อสาร 4 ช่องทาง คือ 1. วารสาร เพ่ือสื่อสารข้อมูลส าคัญและกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของโครงการผ่านการอ่าน 2. BCM Web Portal เพ่ือสื่อสารรายละเอียดของขั้นตอนการ
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จัดท าโครงการพร้อมติดตามความคืบหน้าและกิจกรรมได้อย่างตลอด 3. BCM Poster เพ่ือสร้างการ
รับรู้อย่างกว้างขวางและสร้างการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยการเล่นเกมส์เพ่ือสร้างความน่าสนใจ 
4. เสียงตามสาย เพ่ือสื่อสารจากผู้บริหารถึงพนักงาน สร้างความน่าเชื่อถือและการตระหนักถึง
ความส าคัญของโครงการ  4) การสื่อสาร ปณท ได้จัดท าแผนงานก าหนดแนวทางการสื่อสารทั้งใน
ภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
ปณท โดยได้เชื่อมโยงเข้ากับแผนสื่อสารองค์กรของส านักงานใหญ่ ทั้งนี้ ขั้นตอนการสื่อสารในภาวะ 
BCM ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทีมสนับสนุนด้านการสื่อสารได้จัดท าแผนระบุช่องทางการสื่อสาร 
และจัดท าร่างข้อความที่จะน ามาปรับใช้บันทึกและรวบรวมไว้เป็นเอกสารควบคุม โดยอ้างอิงได้จาก
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร 5) การจัดท าเอกสารและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
ปณท ได้มีการจัดท าระบบในการจัดเก็บเอกสารโดยอิงรูปแบบใช้เอกสารจากโครงการระบบบริหาร
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 เอกสารของระบบบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจของ ปณท ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมเอกสาร ระเบียบปฏิบัติมีการก าหนดประเภท
เอกสารและการเข้าถึงเอกสารแต่ละประเภท รวมทั้งการก าหนดผู้ควบคุมเอกสาร ผู้ทบทวนเอกสาร 
และผู้อนุมัติเอกสาร ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขเอกสารอย่างเป็นระบบ และใช้ระบบ 
Document Management โดยการแยกเอกสารออกเป็น 6 ประเภท คือ 1. นโยบาย (Policy : PL) 
เอกสารบ่งบอกถึงจุดหมายและนโยบาย 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure :P) เอกสารที่อธิบาย
ถึงล าดับขั้นนตอนในการปฏิบัติงาน 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Instruction : WI) เอกสาร 
ที่อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 4. แบบฟอร์ม (Form : FM) เอกสารที่ใช้บันทึกข้อมูลที่เกิด
จากการปฏิบัติงานต่าง ๆ และ 5. เอกสารสนับสนุน/อื่นๆ (External : EXT)  เอกสารสนับสนุนต่าง ๆ 
 4.1.5 การด าเนินการ (Operation)  

 ผู้ศึกษาพบว่า ปณท ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพ่ือระบุ
กิจกรรมส าคัญขององค์กร การระบุปัจจัยเสี่ยงและการวางมาตรการควบคุมดูแล การก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy BCS) การวางก าหนดการและ
จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) การทดสอบและตรวจทานแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ โดยสรุปรายละเอียดได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การวางแผนด าเนินการและการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Operational Planning and Control) ปณท ได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยมี
ผู้รับผิดชอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร และมีคณะ BCM Committee, BCM Core Team 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานหลักและช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ  โดยอ้างอิงตาม
โครงสร้างคณะท างาน BCM 2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยง 
(Business Impact Analysis and Risk Assessment) ปณท ได้มีการการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
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ธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) โดยมีกระบวนการท าความเข้าใจลักษณะการด าเนินธุรกิจ
และกระบวนการธุรกิจที่ส าคัญ การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริการหลักการระบุกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ ปณท รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการ
ด าเนินธุรกิจของ ปณท เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพ่ือน าผลของการวิเคราะห์ไปช่วยในการ
จัดล าดับความส าคัญของกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจที่ ปณท จะต้องท าการกู้คืนและฟ้ืนฟู
อย่างเร่งด่วนในภาวะวิกฤต และลดระยะเวลาหรือผลกระทบ รวมทั้ งป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างรุนแรงต่อ ปณท นอกจากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจแล้วยังได้มีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม (Cross Function Analysis) เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมส าคัญ
ทั้งภายในและภายนอก ปณท เพ่ือสร้างความมั่นใจในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจว่าได้
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส าคัญทั้งหมด และมีการประเมินระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ
กิจกรรมที่สอดคล้องกันระหว่างกิจกรรมส าคัญที่มีการเชื่อมต่อกันภายในและภายนอก ปณท 
นอกจากนี้ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินทั้งที่มีผลกระทบที่มีมูลค่าทางการเงินและผลกระทบที่
ไม่ใช่มูลค่าทางการเงิน โดยพัฒนามาจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ ปณท ควบรวมกับเกณฑ์
ตามมาตรฐาน BCM ประกอบด้วยผลกระทบ 6 ด้าน คือ ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงองค์กร ผลกระทบด้านลูกค้า/คู่ค้า ผลกระทบด้านบุคลากร ผลกระทบด้านการก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และผลกระทบด้านการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยมีผลกระทบแต่ละด้านที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ปณท ได้มีการด าเนินการประเมินโอกาสเกิดและระดับผลกระทบของความเสี่ยงต่อภัย
คุกคาม ปณท โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงร่วมกับ
ตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ และพิจารณาถึงมาตรการควบคุมและตอบสนองที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพ่ือ
ให้ผลการประเมินสะท้อนถึงโอกาสและผลกระทบที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมากที่สุด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 1. โอกาสในการเกิดภัย
คุกคาม (Likelihood) เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ได้พิจารณาอ้างอิง
จากเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ขนาด 
4×4 ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับผังจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ของ ปณท ปัจจุบัน ซึ่งมีขนาด 
5×5 จึงได้ปรับเกณฑ์เล็กน้อยเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยปรับพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ระดับ 2 หรือ
ผลกระทบระดับต่ า และปรับลดเกณฑ์ระดับ 1 เป็นผลกระทบระดับต่ ามาก 2. ระดับผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact) ปณท ใช้เกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทั้งผลกระทบที่มีมูลค่าทางการเงิน 
(Financial Impact) และผลกระทบที่ไม่ใช่มูลค่าทางการเงิน (Non-Financial Impact) ซึ่งเกณฑ์ 
การประเมินประกอบด้วยผลกระทบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงองค์กร ด้านลูกค้า คู่ค้า 
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ด้านพนักงาน ด้านกฎหมายข้อบังคับ และด้านการหยุดชะงักของธุรกิจ 3) กลยุทธ์การด าเนินความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) : ปณท ได้มีการก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์
การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการจัดการต่อเหตุหยุดชะงัก
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคามและส่งผลกระทบให้ ปณท ไม่สามารถด าเนินกระบวนการ
ทางธุรกิจที่ส าคัญได้ เช่น ไม่สามารถส่งมอบไปรษณียภัณฑ์ได้ เป็นต้น ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจจะพิจารณาถึงสินค้าหรือบริการ รวมถึงกลุ่มลูกค้าส าคัญของ ปณท 
เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการตัดสินใจประกาศภาวะ BCM รวมถึงเป้าหมายการด าเนินความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการส าคัญที่จะต้องส่งมอบในภาวะวิกฤตเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่มีระดับความรุนแรงมากต่อกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียส าคัญทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  นอกจากการก าหนดเป้าหมายการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้ว สิ่งส าคัญใน
ขั้นตอนการท างานนี้คือการวิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือให้ 
ปณท สามารถด าเนินกระบวนการส าคัญทางธุรกิจในภาวะวิกฤตได้ โดยลดระยะเวลาของการ
หยุดชะงักให้สั้นลง หรือ จ ากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท ได้มีการด าเนินการโดยใช้ BCO/BCS 
Template ในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 4) การจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและน าไป
ปฏิบัติ (Establish and Implement Business Continuity Procedures)  ปณท ได้มีการจัดท า
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือรวบรวมขั้นตอนและข้อมูลเพ่ือให้ ปณท มีความพร้อมที่จะ
น าไปใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น  โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญจากการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) ผลการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) เป้าหมายการกู้คืนธุรกิจและกลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ (Business 
Recovery Objective & Business Recovery Strategy – BCO & BCS) และสรุปรายการทรัพยากร
ที่ส าคัญ รวมทั้ง มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ และตรงตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
ISO 22301 : 2012 ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น คือ 1. การจัดท า BCP 
Template และการฝึกอบรม BCP 2. การจัดท าแผน BCP, IMP และ DRP 3. การทดสอบแผน BCP, 
IMP, DRP และสรุปผลการทดสอบ  5) การฝึกซ้อมและทดสอบ (Exercising and Testing) ปณท ได้
จัดให้มีการฝึกซ้อมและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนฯที่ได้จัดท าไว้มีความครบถ้วน และ
เหมาะสมส าหรับการใช้งาน และเพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติม  โดย ปณท ได้มี
การจ าลองสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและจะต้องผลให้มีการ
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ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจครบทุกแผน (IMP, BCP-M, BCP-D, DRP) เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมทดสอบเกิดความเข้าใจและสามารถใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงน าเอาข้อบกพร่องที่พบมาใช้พัฒนาแผนให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการทดสอบนั้นมี
ความแตกต่างกันตามความยากง่ายและความสมจริงของสถานการณ์สมมติที่น ามาใช้ในการทดสอบ 
การทดสอบแผนของ ปณท ใช้การทดสอบแบบ Table top มุ่งเน้นการทดสอบความเข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของทีมต่าง ๆ ในโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การสื่อสารและการ
ประสานงานภายในและภายนอก และความครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูลส าคัญ เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพในการน าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้ออกแบบและจัดท าขึ้นไปใช้ปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ภาวะ BCM ในการทดสอบมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. การทดสอบแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร ปณท มุ่งเน้นทดสอบเนื้อหาของแผนตอบสนองต่อ
สถานการณ์วิกฤต (IMP) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (BCP-M) และแผนรองรับ
ภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (DRP) ครอบคลุมขั้นตอนการประสานงานระหว่างทีม IMT, BCM Core 
Team และ IT DR การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาประกาศภาวะ BCM การด าเนินการ
ของทีมสนับสนุนพิเศษภายใต้ภาวะ BCM และการกลับสู่ภาวะปกติ 2. การทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย ปณท มุ่งเน้นทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่ าย 
(BCP-D) ครอบคลุมขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้น าการกู้คืนกิจกรรมและบุคลากรหลัก  
การด าเนินการ Call Tree การตรวจสอบความสอดคล้องของ  กลยุทธ์และระยะเวลาเป้าหมายในการ
กู้คืนกิจกรรมส าคัญ การตรวจสอบทรัพยากร และการด าเนินงานกิจกรรมส าคัญ 
  4.1.6 การประเมินสมรรถนะการด าเนินการ (Performance Evaluation)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ปณท ได้มีการประเมินสมรรถนะการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ใน  
3 ประเด็น ดังนี้ 1) การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการประเมินผล ปณท ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานของ ISO 22301 : 2012 โดยมีการวัดผลในด้านต่าง ๆ 
7 ด้าน ซึ่งผลการประเมินสมรรถนะ ปณท ได้คะแนน 625 คะแนน จากคะแนน 700 คะแนน 2) การ
ตรวจสอบภายใน ปณท ได้จัดท าขั้นตอนและกระบวนการตรวจประเมินภายในเป็นเอกสารควบคุม
ของสายงานซึ่งครอบคลุมกระบวนการตรวจประเมินภายใน ซึ่งมีการตรวจประเมินภายในปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสอดคล้องตามมาตรฐานสากลส าหรับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IPPF: International Professional Practices framework) 
และเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 และเพ่ือให้มีการด าเนินการแก้ไขความ
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด การทวนสอบผลการด าเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ  ปณท  
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ในการด าเนินการตรวจประเมินภายในขั้นตอนการตรวจประเมินภายในควรสอดคล้องกับขั้นตอนการ
ตรวจสอบภายในของ ปณท 3) การทบทวนโดยผู้บริหาร ปณท ได้มีการด าเนินการเพ่ือเกิดให้มั่นใจว่า
ระบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ  ปณท มีการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการทวนสอบจากผู้บริหาร ซึ่ ง ปณท จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Committee) ปีละ 1 ครั้งหรือตามก าหนดการ
ประชุมวาระพิเศษอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะท างานคณะท างาน BCM ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 1. การรายงานสถานะการด าเนินงานในช่วงต่าง ๆ  2. การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญของ
องค์กร  3. การรายงานผลการด าเนินงานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท  4. การทบทวน
และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท 
  4.1.7 การปรับปรุง (Improvement)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ปณท ได้มีด าเนินการในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
ดังนี้ 1) การแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ปณท มีการประเมินผลการด าเนินงานระบบ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Audit) เพ่ือให้ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้รับการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย ปณท ได้มีการน าผลของการตรวจประเมินดังกล่าวไปด าเนินการ ดังนี้  
1. วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง/ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางแก้ไข  
2. ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด และระบุวิธีป้องกันตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด หากแก้ไขไม่ได้ ให้น าเข้าที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางและแก้ไขต่อไป  
3. จัดท าเอกสารหรือบันทึกต่าง ๆ ในการแก้ไขข้อบกพร่อง/ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดเรื่องการ
ควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก 4. จดัท าโครงการหรือแผนงานและก าหนดระยะเวลาเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง/ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดในลักษณะถาวรหรือลดการเกิดข้อบกพร่อง/ความไม่
สอดคล้องกับข้อก าหนด 5. ศึกษาแนวทางป้องกัน พิจารณาผลจากการแก้ไขข้อบกพร่อง/ความไม่
สอดคล้องท่ีผ่านมาเพ่ือหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ า 2) การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการ
ด าเนินงานของ ปณท คณะท างานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้มีการรายงานปัญหาความ
บกพร่อง ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดต่าง ๆ การด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และผลการด าเนินงาน
ในที่ประชุมสายงานหรือการประชุมในวาระอ่ืน ๆ ตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้บริหารให้แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการ/อนุมัติ
และรับทราบผลการด าเนินงาน นอกจากนี้คณะท างานอาจขอความสนับสนุนจากผู้บริหารในเรื่อง  
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องของ ปณท  
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4.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธรุกิจ (BCM) ของ ปณท 
 
 4.2.1 บริบทองค์กร (Context of the Organization)   
  ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการด าเนินการตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลที่
หน่วยงานต่าง ๆ น ามาใช้บริหารองค์กรโดยรวม และมีการพิจารณาแผนงานโครงการ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนธุรกิจไปรษณีย์ ระบบประเมินคุณภาพหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น ที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นไปตามโครงสร้าง
องค์กรที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้ง การพิจารณาน าเครื่องมือมาใช้บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่
เหมาะสม คือ การน ามาตรฐาน ISO 22301 : 2012 มาเป็นกรอบในการด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ ปณท  สอดคล้องกับหลักการแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ที่มีประสิทธิภาพที่มีแบ่งระยะการด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ การด าเนินการก่อนเกิดภัยพิบัติ  
การด าเนินการระหว่างการเกิดภัย และการด าเนินการหลังภัยพิบัติ  และแนวคิดบริบทองค์กรที่ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมหลักขององค์กร ความสามารถหลัก เป้าหมายของการ
ท าธุรกิจ เพ่ือให้การก าหนดกลยุทธ์และการน าเครื่องมือบริหารจัดการต่าง ๆ มาใช้มีความชัดเจน  
รวมถึง ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปขององค์กรที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร สินทรัพย์ ความท้าทายทางธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจบริบทองค์กรของ ปณท อย่างแท้จริงและน าเครื่องมือมาใช้ในการบริหาร
จัดการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเหมาะสม 
 4.2.2 ภาวะผู้น า (Leadership)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการประกาศนโยบาย การแต่งตั้งคณะท างาน
และทีมงานจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผน มีการอนุมัติการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(BCM) และมีการสนับสนุนการด าเนินงานด้านแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่ผู้บริหาร
ระดับสูงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน ามาตรฐาน ISO 22301 : 2012 มาใช้งานอย่างครอบคลุม 
ทั้งองค์กร รวมทั้ง มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริม และด าเนินการการประเมินและการทดสอบ  
ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติทางด้านการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมที่
ผู้บริหารมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการท างาน การเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการที่จะ
ท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันต่อเป้าหมายหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางที่ส าคัญ 
ให้สามารถรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวคิดการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตที่  
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มติคณะรัฐมนตรีมีแนวทางให้ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตโดยให้มีการจัดท าแผนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดให้ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าที่ผู้น าในสถานการณ์ไม่ปกติจะต้องเรียนรู้กระบวนการที่ดีที่สุด 
ก าหนดแนวทางแผนงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการวิกฤต ซึ่งก็คือแนวทางในการด าเนินการ
ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ที่เป็นแนวทางท่ีดีที่สุดในปัจจุบัน 
 4.2.3 การวางแผน (Planning)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่าการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท มีการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 และมีการก าหนดเป้าหมาย คือ ให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาคุณภาพบริการ สร้างความเชื่อมั่น และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า 
รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และประเมินความเสี่ยงมาตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการ
ด าเนินงานเฉพาะด้านระบบไอทีโดยมีแผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบสารสนเทศ (IT Disaster 
Recovery Plan) และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (IT Disaster Recovery Center) ซึ่งมีการประกาศ
นโยบาย การทบทวนการวิเคราะห์ BIA การประเมินความเสี่ยง และทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ าทุกปีตามการประเมินผลระบบรัฐวิสาหกิจ จนมาถึงการด าเนินการในปัจจุบันที่มีการวางแผน
น าระบบมาตรฐาน ISO 22301 : มาใช้งาน ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิดการจัดการภัยพิบัติที่
จะต้องมีการวางแผนกับการจัดการกับภัยพิบัติอย่างครบวงจรและด าเนินงานเชิงรุกในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสภาวะวิกฤตที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพ่ือ
รองรับการด าเนินงานและการให้บริการในสภาวะวิกฤต และแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนที่ก าหนดให้
หาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานในอนาคตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งก็คือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ที่ ปณท มีการน ามา ใช้
ด าเนินงานในปัจจุบัน 
 4.2.4 การสนับสนุน (Support)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการสนับสนุนในการด าเนินการจัดท า 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2554 และปัจจุบันก็ได้มีการสนับสนุนให้น ามาตรฐาน 
ISO 22301 : 2012 มาใช้ในการด าเนินบริหารจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจไปรษณีย์ของ ปณท ซึ่งมีการสนับสนุนให้มีการด าเนินการครอบคลุมทั้ งองค์กร 
มีการประกาศนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในปี 2554 และปี 2559 มีการจัดเตรียม
ทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องบุคลากร อาคาร สถานที่ เครื่องมือ ข้อมูล ระบบเทคโนโลยี และ  
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ผู้ให้บริการ ลูกค้า คู่ค้าที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และ
การจัดท าเอกสารและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงรูปแบบจากมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านไอที ISO 27001 : 2013 มาใช้ มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานที่น ามาใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจ าเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ ปณท อย่างยั่งยืนหากต้องประสบกับสภาวะวิกฤตหรือ
สภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตที่การ
ด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมในสภาวะวิกฤตขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง คือการส่งเสริม
ให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจ เกี่ยวกับกระบวนการที่ส าคัญที่ คือ การก าหนดนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะต้อง
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงด้วย  
 4.2.5 การด าเนินการ (Operation)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เป็นกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ครอบคลุมทั้งองค์กร
อย่างครบวงจร ทั้งการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานที่มี BCM Committee และ BCM Core Team 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดท าขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ  การฝึกซ้อมและทดสอบแผนต่าง ๆ  
ซึ่งกระบวนการข้างต้นเป็นไปในลักษณะวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ที่มีวงรอบการ
ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอด และท าให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่เกี่ยวกับการเผชิญ
เหตุอุทกภัยและสภาวะวิกฤติได้รับการทบทวนความเหมาะสมและการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องประสบในอนาคต ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับ
แนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติที่การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk 
Management : DRM) เป็นการปฏิบัติมุ่งเน้นความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการจัดการกับปัจจัย
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย 
และหลังจากเกิดภัยอย่างครบวงจร และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ที่ระบุว่ามาตรฐาน ISO 22301 : 2012 มีการประยุกต์ใช้รูปแบบ “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) 
ในการวางแผนการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การด าเนินการ การเฝ้าระวัง การทบทวน การคงรักษาไว้ 
และการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับการปรับปรุงที่ว่า PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน  
แต่แนวคิดนี้เน้นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

Ref. code: 25605903011194IHF



76 
 

 4.2.6 การประเมินสมรรถนะการด าเนินการ (Performance Evaluation)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการประเมินสถานะในการด าเนินงานด้านต่าง 
ๆ ใน 7 ด้าน โดยมี 2 ด้านที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้คะแนน 75 
และ 50 คะแนนคือ ด้านการประเมินสมรรถนะการด าเนินการและด้านการปรับปรุงตามล าดับ  ซึ่งใน 
2 ด้านนี้ควรจะต้องมีการทบทวนหรือมีกระบวนการด าเนินการเพ่ือให้การประเมินมีคะแนนที่เพ่ิมขึ้น
ในปีต่อไป ส าหรับในการประเมินส่วนอ่ืน ปณท ได้มีการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีในการตรวจสอบ  
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ ปณท มีการน ามาประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านไอที ISO 27001 : 2013 และการทบทวนโดยผู้บริหารที่ต้องมีการรายงานผลปีละ 1 ครั้ง  
ซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิดการจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ที่ระบุว่า
กระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ คือ การติดตามประเมินผลโดยการทดสอบ
และทบทวนแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผนที่
ท าให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจน
ตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อสภาวะ
วิกฤติการณ์ในการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Call Tree, Tabletop Testing, Simulation และ 
Full BCP Exercise โดยการด าเนินการของ ปณท ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 เพ่ิงมีการ
ทดสอบเป็นครั้งแรกและผลการทดสอบ ปณท ได้มุ่งเน้นตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้ ข้อก าหนดที่ 4 บริบทองค์กร หัวข้อการมุ่งเน้นระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ข้อก าหนดที่ 5 ภาวะผู้น า หัวข้อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อก าหนดที่ 6  
การวางแผน หัวข้อการก าหนดเป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  ข้อก าหนดที่ 7  
การสนับสนุน หัวข้อการพัฒนาความสามารถของบุคลากร การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร 
และการจัดท าเอกสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และข้อก าหนดที่ 8 การด าเนินการ หัวข้อการวางแผน
และควบคุมการปฏิบัติงาน และการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและน าไปปฏิบัติ  ซึ่งในการทดสอบ
ของ ปณท ครั้งต่อไป ปณท ควรมีการมุ่งเน้นเพ่ิมเติมภายใต้ข้อก าหนดที่ 7 การสนับสนุน หัวข้อการ
จัดเตรียมทรัพยากรและการสื่อสาร และข้อก าหนดที่ 8 การด าเนินการ หัวข้อกลยุทธ์การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในการทดสอบ เพ่ือให้มีคะแนนผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นและการแก้ไขความไม่
สอดคล้องกับข้อก าหนด รวมทั้ง ปรับปรุงเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต   
 4.2.7 การปรับปรุง (Improvement)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการตรวจประเมินผลการด าเนินการทั้งจาก 
ผู้ตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) และการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบประเมินภายนอก 
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(External Audit) เพ่ือให้ได้รับการปรับปรุงการกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  และการ
ด าเนินการตามมาตฐานกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่าง
ครบวงจรในลักษณะวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ที่มีวงรอบการด าเนินการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องท าให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอด และ
ท าให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่เกี่ยวกับการเผชิญเหตุอุทกภัยและสภาวะวิกฤติ
ได้รับการทบทวนความเหมาะสมและการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่อาจจะต้องประสบในอนาคต ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ระบุว่ามาตรฐาน ISO 22301 : 2012 มีการประยุกต์ใช้รูปแบบ “Plan-Do-
Check-Act” (PDCA) ในการวางแผนการจัดท า การน าไปปฏิบัติ การด าเนินการ การเฝ้าระวัง  
การทบทวน การคงรักษาไว้ และการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ว่า PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังสอดคล้องกับภาวะผู้น า (Leadership) ที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารที่
จะต้องก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร และการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนในการด าเนินงาน 
 
4.3 ผลการศึกษาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ ปณท 
 
 ผู้ศึกษาได้มีการสัมภาษณ์เชิ งลึกผู้บริหารโครงการและทีมงานหลักในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) ของ ปณท โดยได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามข้างต้นรวม 15 คน สามารถสรุปผลการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ 
ปณท ในสภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
  4.3.1 การระบุความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Identify : Risk Assessment)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารและทีมงานหลักโครงการ BCM  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ BCP ทั้ง 15 ท่าน มีมุมมองการวิเคราะห์การระบุความเสี่ยงและภัย
คุกคาม (Risk Assessment : RA) ที่มีต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ในสภาวะ
ประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกันมาก โดยเห็นว่าการประเมินความ
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เสี่ยงที่ส าคัญมีความเหมาะสมและครบถ้วน ซึ่งได้มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย พร้อมจัดท า
เอกสารคู่มือจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กรณีศูนย์ไปรษณีย์บางแห่งไม่สามารถ
ให้บริการได้ก็จะต้องท าให้ศูนย์ไปรษณีย์ที่เหลือท างานเป็นเครือข่ายได้ สามารถกระจายสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์เป็นศูนย์ส ารองซึ่งกันและกันทั่วประเทศได้ เป็นต้น ส่วนความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุวิกฤต 
ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย จราจล ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ได้มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมโดย  
มีแผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (IMP) รองรับไว้แล้วโดยจะมีการระบุกิจกรรมในเหตุที่ ปณท ได้
ประเมินแล้วมีความเสี่ยงจากทั้งประสบการณ์ในอดีต รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยผู้บริหารจัดการโครงการ BCM ได้ให้
ประเด็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

.........ข้ันตอนการเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องมีการด าเนินการในแบบ Bottom Up  
   การจัด Workshop ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหาร 
    ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ รวมถึงคณะท างานได้มี 
   การศึกษากระบวนการท างานเพ่ือประเมินจุดเสี่ยงและ Single Point of Failure ที ่
   มีเพ่ือเปรียบเทียบกับ Task List ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดมา ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูล 
   เพ่ือการประเมินความเสี่ยงในระบบงานที่มีผลต่อการหยุดชะงักของระบบงานให้  
   เป็นลักษณะ Value Chain ที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจของ ปณท ที่ส่งผลต่อความ 
   ต่อเนื่องทางธุรกิจได้ ........1 
ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน BCP ได้ให้ความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกัน 
ดังนี้  

.........ปณท ได้มีการวิเคราะห์ กิจกรรม ความส าคัญ ระดับผลกระทบต่าง ๆ พร้อมผ 
   ทั้งได้จัดท าแผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (IMP) ได้แก่ แผนรองรับการจลาจล 
   และชุมนุมประท้วง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนเตรียมการรองรับการก่อการ 
   ร้ายและวัตถุระเบิด และแผนรองรับเหตุอุทกภัย เพ่ือเตรียมความพร้อม ป้องกัน  
   และลดผลกระทบที่กรณีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน..........2  

                                           
  1 อนุชิต ชื่นชมภู, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 4 พฤษภาคม 
2561. 
  2 ขจิต การเดช และทรงชัย ศักดิ์สมานชัย,  สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด, 7 พฤษภาคม 2561. 
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โดยการผลการพิจารณาข้อสรุปการระบุความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ได้ ปณท ได้น าไปวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยได้
จัดท า Workshop การพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย และระดับองค์กร เพ่ือให้
ได้ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ และจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ซึ่งมีแนวทางการกู้
คืนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการน้อยที่สุด  
 4.3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Analyze : Business Impact Analysis) 

    ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารและทีมงานหลักโครงการ BCM  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ BCP ทั้ง 15 ท่าน มีมุมมองการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business 
Impact Analysis : BIA) ที่มีต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ในสภาวะประสบอุทกภัย
และสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน โดยเห็นว่าศูนย์ไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง (Hub)  
ในการรวบรวมสิ่งของที่ฝากส่งในเส้นทางไปรษณีย์ และการคัดแยกเพ่ือส่งต่อสิ่งของกระจายสู่
ปลายทางตามเส้นทางอย่างถูกต้อง หากศูนย์ไปรษณีย์ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จะท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเส้นทางการส่งสิ่งของ โดยเฉพาะศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ 
และศูนย์ EMS เป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของระหว่างภูมิภาคที่ส าคัญ ดังนั้น การปฏิบัติงานที่มี
เหตุให้ต้องหยุดชะงัก จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการที่ส าคัญของ ปณท และสินค้าไปรษณีย์ 
โดยเฉพาะกล่องซอง เป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการไปรษณีย์ ซึ่งลูกค้าจ านวนมากมีความนิยม
ในสินค้าไปรษณีย์มากกว่าการจัดซื้อมาเองจากภายนอก รวมถึงคุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น 
จึงต้องมีการบริหารจัดการให้ไปรษณีย์สาขาให้มีสินค้าเพ่ือจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการ
วางแผนหากมีเหตุวิกฤติเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบ  และกรณีการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในพ้ืนที่
ส านักงานใหญ่ ปณท หลักสี่ ที่มีผลกระทบมากกว่า 5 วัน  ปณท ได้มีการประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ
หากการปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ มีการหยุดชะงัก ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน รวมถึง
การพิจารณาสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว พบว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคร้ายแรงหากไม่ได้รับ
การบริหารจัดการให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้หลังจากหยุดชะงักไปจากเหตุไม่คาดฝันเกินกว่า 5 
วัน โดยผู้บริหารจัดการโครงการ BCM ได้ให้ประเด็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ........ ข้ันตอนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของ ปณท ได้มีการประเมินความ 
   เสี่ยงและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่อง 
   ทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทาง และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ ซึ่ง 
   มีการรวบรวมความต้องการจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และการจัด BIA  
   Workshop ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปด้านผลกระทบทางธุรกิจและความ 
   เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นได้มีการท าการวิเคราะห์ผลที่ได้แบบ Cross Function 
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   เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หลังจากนั้นได้มีการ 
   จัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสรุปให้เป็นข้อก าหนดที่ใช้ในการจัดท าแผน 
   เตรียมความพร้อมต่อไป.....3  
ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน BCP ได้ให้ความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกัน คือ  

. . . . . .การประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ปณท มีแนวทางในการด าเนินงาน  
   ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือสร้างความเข้าใจและจัดเตรียมแผน 
   รองรับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยได้มีการ  
   ค้นหาแลระบุกิจกรรมที่ส าคัญ รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ ความ 
   เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในระสั้นและระยะยาวแล้ว และมีการวิเคราะห์และได้ข้อสรุป 
   ร่วมกัน จึงเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น........4  
โดยการผลการพิจารณาข้อสรุปด้าน BIA และ RA ที่ได้ ปณท ได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยได้จัดท า Workshop การพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ระดับฝ่าย และระดับองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ และจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ คือ  แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (IMP) แผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจระดับองค์กร (BCP-M) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย (BCP-D) และแผนรองรับ
เหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (DRP) 
 4.3.3 กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง (Design : Strategy Selection)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารและทีมงานหลักโครงการ BCM  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ BCP ทั้ง 15 ท่าน มีความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง 
(Design : Strategy Selection) ที่มีต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ในสภาวะประสบ
อุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่ามีการพิจารณาสินค้า/บริการ กลุ่มลูกค้า 
และพ้ืนที่การให้บริการที่ส าคัญโดยมีวัตถุประสงค์ที่บ่งชี้และท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์/บริการหลัก 
ที่ ปณท จ าเป็นต้องส่งมอบในภาวะวิกฤต รวมถึง การท าความเข้าใจเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของ 
ปณท ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตเพ่ือน ามาสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมถึง การวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ ปณท  

                                           
   3 อนุชิต ชื่นชมภู, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 4 พฤษภาคม 
2561. 
  4 สุขสันต์ ศรีนาค และทรงชัย ศักดิ์สมานชัย, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด, 7 พฤษภาคม 2561. 
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มาประกอบกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy : BCS) โดยน ามา
จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องระดับฝ่าย และแผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต รวมถึงแผน
รองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ ที่ตอบสนองกับ Business Interruption ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมี
แนวทางการกู้คืนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการน้อยที่สุด โดยผู้บริหารท่านหนึ่งเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน BCP ได้ให้ประเด็นสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

 ......... ปณท ได้มีการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบงานในทุกมิติ ให้มีความ 
   เสี่ยงด้านการหยุดชะงักทางธุรกิจซึ่งเกิดจาก Single Point of Failure โดยระดับ 
   พนักงาน ได้มีการด าเนินการให้มีการท างานแทนกันได้ รวมถึงมีระบบ Job  
   Rotation เพ่ือให้ลดความเสี่ยงด้านบุคลากร ด้านระบบงาน ได้มีการก าหนดสถานที่ 
    ปฏิบัติงานทดแทน/ส ารอง ตั้งแต่ระดับที่ท าการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ ส านักงาน 
   ไปรษณีย์ ทั้งนี้ ส าหรับระบบงานที่ส านักงานใหญ่ ได้มีการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์  
   ส ารองและสถานที่ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และ ปณท ได้มีการก าหนดระดับการ 
   ให้บริการ SLA ทั้งกับลูกค้าในกรณีสิ่งของฝากส่งที่มีหลักฐาน กับคู่ค้าทางธุรกิจ  
   รวมถึง ผู้ขายสินค้า/บริการกับ ปณท เพ่ือเป็นข้อก าหนดด้านมาตรฐานการให้บริการ 
   กับ Stake Holder ทุกภาคส่วน และใช้เป็นส่วนส าคัญในการประเมิน BIA/RA ที ่
   สอดคล้องกับระบบงานส าคัญ อย่างเหมาะสมด้วย........5 
ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน BCP ได้ให้ความเห็นที่เป็นไปในทาง
เดียวกัน คือ  
   ....... Infrastructure ขององค์กรสามารถรองรับการให้บริการ ป้องกัน และลด 
   ผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยมีการก าหนดระบบการให้บริการและ 
   ระบบงานต่าง ๆ ตามที่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบงานแต่ละระบบ เช่น  
    ระบบงานที่มีความส าคัญมากจ าเป็นต้องก าหนดระดับการให้บริการที่จะสามารถ  
   ใช้งานได้ทันที หรือหยุดชะงักน้อยที่สุด และมีระบบงานที่ท างานทดแทนหาก 
   ระบบงานไม่สามารถท างานได้........6 

                                           
  5  ขจิต การเดช, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 7 พฤษภาคม 
2561. 
  6 สุขสันต์ ศรีนาค และทรงชัย ศักดิ์สมานชัย, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด, 7 พฤษภาคม 2561. 
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โดยมีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน BCP ท่านหนึ่ง ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์สร้าง
ความต่อเนื่องหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
    ........ องค์กรได้มีการก าหนดผู้ใช้งานที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ 
   ปฏิบัติงานส านักงานใหญ่ ในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานจาก 
   ที่บ้านได้ โดยได้มีการจัดเตรียมระบบงานเพ่ือให้ผู้ใช้งาน (Key User) สามารถ 
   ปฏิบัติงานจากบ้าน โดยเข้าถึงระบบงานต่างๆ ของ ปณท อย่างปลอดภัย ผ่าน 
   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะการท างานจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
   ที่บ้านได้เสมือนกับได้มาท างาน ณ ที่ตั้งของผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งท าให้หากเกิด 
   เหตุการณ์ไม่ปกติ พนักงานบางส่วนยังสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้.......7   
โดยการผลการพิจารณาข้อสรุปกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องที่ได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ปณท คือ 
มีแนวทางการกู้คืนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการน้อยที่สุด ทั้งสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง รวมทั้ง วิธีการอ่ืนที่
เหมาะสมกับธุรกิจไปรษณีย์ในการรับฝาก ส่งต่อ และน าจ่าย โดยหน่วยงานไปรษณีย์อ่ืนของ ปณท ที่
สามารถด าเนินการแทนหน่วยงานที่ประสบปัญหาได้ 
 4 .3 .4  การน าแผนไปปฏิบั ติ ใช้ ง าน  (Execute : Plan Development and 
Execution)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารและทีมงานหลักโครงการ BCM  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ BCP ทั้ง 15 ท่าน มีมุมมองการน าแผนไปปฏิบัติใช้งาน (Execute : 
Plan Development and Execution) ที่มีต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ในสภาวะ
ประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่า ปณท ได้มีการสร้างความมั่นใจ
ว่าแผนบริหารความต่อเนื่องที่ได้จัดท าขึ้น สามารถใช้งานได้มีความถูกต้องกับกระบวนการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการอบรมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะมีการระบุ
กิจกรรมที่ส าคัญและกลยุทธ์ในการกู้คืน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีการฝึกซ้อม
และทดสอบการปฏิบัติตามแผนที่ด าเนินการครบถ้วนทุกแผนงานที่ ปณท ได้ก าหนดไว้  

 ทั้งนี้ ผู้บริหารด้านไอทีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ BCP ท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง กรณี
เกิดเหตุภัยพิบัติ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่ส านักงานใหญ่ ปณท หลักสี่ ว่าการด าเนินการตาม  

                                           
  7 ดวงฤทัย ไข่เพ็ชร, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 9 พฤษภาคม 
2561. 
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 IT DRP เป็นการด าเนินการเพ่ือการฟ้ืนฟูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะต้องมีการสั่งการให้
ด าเนินการหลังจากได้มีการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
มีเหตุวิกฤติ ไม่สามารถซ่อมแซม หรือกู้กลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ โดยแผน IT DRP เกิดจากการประเมินระบบงานที่ส าคัญ และมีการจัดเตรียม
ระบบงานที่ส าคัญไว้ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DRC) แม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่เทียบเท่า 
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแต่ก็เพียงพอให้หน่วยงานสาขา รวมถึงระบบงาน ณ ส่วนกลางสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่ส่งผลต่อกิจกรรมหลักของ ปณท แต่อย่างใด โดยผู้บริหารจัดการโครงการ 
BCM ได้ให้ประเด็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ........ จากแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้วางไว้ จะมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริการ 
   ที่ได้มีการวิเคราะห์ BIA และ RA ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและมีการ 
   ทดสอบแผนเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการในภาวะฉุกเฉิน จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา  
   ด้านคุณภาพการให้บริการของ ปณท ได้ ..........8 
ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน BCP ได้ให้ความเห็นที่เป็นไปในทาง
เดียวกัน คือ  
   ....... ปณท ได้ก าหนดให้มีแผนการท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์จุดอ่อน  
   จุดแข็ง กิจกรรม และความส าคัญของการด าเนินงานตามแผนบริหารต่อเนื่องทาง  
   ธุรกิจที่ได้มีการจัดท าไว้ โดยก าหนดให้มีการทดสอบและประเมินผลของแผนงาน  
   ต่าง ๆ ทุกปี .......9 
ซึ่งการด าเนินตามแผนบริหารต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจว่าหากเกิด
เหตุการณ์ขึ้น ปณท จะมีความพร้อมในการจัดการกับเหตการณ์อย่างเหมาะสมโดยกระบวนการหลัก
ยังคงสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดรายละเอียด วิธีการ และ
ขั้นตอนที่จะใช้ในการจัดการกับเหตุการณ์ เพ่ือรักษากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ส าคัญ 
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่ก าหนดไว้ได้เมื่อมีเหตุที่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก 
 
 

                                           
  8 อนุชิต ชื่นชมภู, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 4 พฤษภาคม 
2561. 
  9 ณรงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และตุลย์ ศรีวิจิตร , สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 8 พฤษภาคม 2561.  
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 4.3.5 การทดสอบและประเมินผล (Measure : Plan Testing)  
   ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารและทีมงานหลักโครงการ BCM  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ BCP ทั้ง 15 ท่าน มีมุมมองการทดสอบและประเมินผล (Measure : 
Plan Testing) ที่มีต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ในสภาวะประสบอุทกภัยและ
สภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่า ปณท มีการทดสอบแผนโดยใช้สถานการณ์สมมติ
ครอบคลุมผลกระทบให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (ครอบคลุมบริเวณส านักงาน
ใหญ่ ศูนย์ไปรษณีย์ EMS ส านักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ และบริเวณพ้ืนศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา) 
โดยมีการทดสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร 
มุ่งเน้นทดสอบเนื้อหาของแผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต ( IMP) แผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจระดับองค์กร (BCP-M) และแผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (DRP) ครอบคลุมขั้นตอน
การประสานงานระหว่างทีม IMT, BCM Core Team และ IT DR การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การ
พิจารณาประกาศภาวะ BCM การด าเนินการของทีมสนับสนุนพิเศษภายใต้ภาวะ BCM และการกลับ
สู่ภาวะปกติ 2) การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย มุ่งเน้นทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย (BCP-D) ครอบคลุมขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้น าการกู้คืน 
กิจกรรมและบุคลากรหลัก การด าเนินการ Call Tree การตรวจสอบความสอดคล้องของ  กลยุทธ์ 
และระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนกิจกรรมส าคัญ การตรวจสอบทรัพยากร และการด าเนินงาน
กิจกรรมส าคัญ โดยการทดสอบแผน ปณท ได้ก าหนดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการทบทวนแผน
อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามแผนงานเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานสามารถกลับมาด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หากเกิด
เหตุการณ์ข้ึน โดยผู้บริหารจัดการโครงการ BCM ได้ให้ประเด็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ........ ในการด าเนินการรอบปี 2560 ปณท ได้มีการทดสอบแผนบริหารความ 
   ต่อเนื่องทางธุรกิจแบบ Table Top ซึ่งได้ก าหนด Scenario ที่ครอบคลุมกิจกรรม 
   ที่เก่ียวข้องทั้งหมดของ ปณท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ..........10  
ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน BCP ได้ให้ความเห็นที่เป็นไปในทาง
เดียวกัน คือ  
 

                                           
  10 อนุชิต ชื่นชมภู, สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 4 พฤษภาคม 
2561. 
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   ....... ปณท จะต้องมีการทดสอบและทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่ 
   ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือน าผลจากการด าเนินการมาปรับปรุงเอกสาร ขั้นตอน  
   วิธีปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดสอบแผนต่าง ๆ และจะต้องมีการตรวจ  
   ประเมินตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 เพ่ือน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับ 
   แผน BCP ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น ..........11  
ทั้งนี้ ปณท ได้มีการวางแผนเพ่ือให้ระบบงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีการด าเนินการที่
ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมิน เพ่ือ
รับรองมาตรฐาน ISO22301 ต่อไป 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ ปณท 
 
 4.4.1 การระบุความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Identify : Risk Assessment)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า กิจกรรมการระบุความเสี่ยงและภัยคุกคาม ปณท มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมานับตั้งแต่ปี 2552 โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงในขณะนั้น ซึ่งเป็นกระบวน
การหนึ่งในการบริหารจัดการขององค์กร ที่มีการประเมินผลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดย
กระทรวงการคลังด้วย ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะใช้การด าเนินการตามมาตรฐาน COSO 
ส าหรับกิจกรรมระบุความเสี่ยงและภัยคุกคามในปัจจุบัน ปณท ได้มีการด าเนินการตามมาตรฐาน  
ISO 22301 : 2012 ซึ่งจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของ ปณท จะมี 4 ขั้นตอน คือ 
1) การระบุประเภทภัยคุกคาม 2) การประเมินโอกาสและระดับผลกระทบของความเสี่ยง 3) การ
จัดล าดับความเสี่ยง และ 4) การลดความเสี่ยงเพ่ิมเติม ซึ่ง ปณท จะมีการรวบรวมภัยคุกคามจาก
แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ) และ Logisticdigest.com เป็นต้น มีการคัดกรองภัย
คุกคามที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปณท การตัดภัยคุกคามที่ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการ
จัดกลุ่มตามทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือคัดเลือกภัยคุกคามที่เหมาะสม เพ่ือมาประเมินโอกาสเกิดและ 
 
 

                                           
  11 วรวิทย์ สุขสาสนี และพรรณทอง วนแสงสกุล , สัมภาษณ์โดย ณัฐ เลิศฤทธิ์ , บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 9 พฤษภาคม 2561. 
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ผลกระทบของความเสี่ยงก่อนน ามาจัดความเสี่ยง ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สามารถยอมรับ 
ได้จะมีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด าเนินการของ ปณท มีกระบวนการ
ด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการที่เหมาะสมและมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีตาม
กระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) โดยการด าเนินการประเมินความเสี่ยงจากการศึกษา
ข้อมูล ปณท จะด าเนินการโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มประเมินความ
เสี่ยงจากฝ่ายต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงการควบคุมและตอบสนองที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนถึงโอกาสและผลกระทบที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันมากท่ีสุด  
 4.4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Analyze : Business Impact Analysis) 
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท ได้มีการการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
(Business Impact Analysis : BIA) โดยในปี 2560 มีการด าเนินการตามกระบวนการตามมาตรฐาน 
ISO 22301 : 2012 ที่ ปณท น ามาใช้เป็นปีแรกในการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ซึ่งจะมีกระบวนการท าความเข้าใจลักษณะการด าเนินธุรกิจและกระบวนการธุรกิจที่ส าคัญ บ่งชี้
ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ระบุกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ ปณท รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการด าเนินธุรกิจของ ปณท เกิดการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ เพ่ือน าผลของการวิเคราะห์ไปช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของกระบวนการและกิจกรรม
ทางธุรกิจที่ ปณท จะต้องท าการกู้คืนและฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วนในภาวะวิกฤต และลดระยะเวลาหรือ
ผลกระทบ รวมทั้งป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อ ปณท  นอกจากการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจแล้ว เพ่ือให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท มีประสิทธิภาพ ได้มีการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกิจกรรม (Cross Function Analysis) เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมส าคัญทั้งภายในและภายนอก ปณท เพ่ือสร้างความมั่นใจในแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจว่าได้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส าคัญทั้งหมด และมีการประเมินระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืน
สภาพกิจกรรมที่สอดคล้องกันระหว่างกิจกรรมส าคัญที่มีการเชื่อมต่อกันภายในและภายนอก ปณท  
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินทั้งที่มีผลกระทบที่มีมูลค่าทางการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่มูลค่า
ทางการเงิน โดยพัฒนามาจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ ปณท ควบรวมกับเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน BCM ประกอบด้วยผลกระทบ 6 ด้าน คือ 1) ผลกระทบด้านการเงิน 2) ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงองค์กร 3) ผลกระทบด้านลูกค้า/คู่ค้า 4) ผลกระทบด้านบุคลากร 5) ผลกระทบด้านการก ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และ 6) ผลกระทบด้านการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยมีผลกระทบแต่ละด้าน
ที่แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
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 จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจจะมีกิจกรรมทั้งหมด 695 กิจกรรม โดยมี

กิจกรรมที่มีระดับความส าคัญทางธุรกิจที่มี RTO น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน จ านวน 146 กิจกรรม 
และมีกิจกรรมที่มีระดับความส าคัญทางธุรกิจที่มี RTO มากว่าหรือเท่ากับ 7 วันแต่ไม่กิน 14 วัน 
จ านวน 191 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีระดับความส าคัญทางธุรกิจที่มี RTO น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน 
จะมีการน ามาจัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรมในสภาวะวิกฤต และกิจกรรมที่มีระดับ
ความส าคัญทางธุรกิจที่มี RTO มากว่าหรือเท่ากับ 7 วันแต่ไม่กิน 14 วัน จะน ามาบรรจุไว้ใน Master 
Plan เตรียมด าเนินการเป็นล าดับต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า ปณท มีการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ
และครอบคลุมทั้งองค์กรโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และหน่วยงานของ ปณท เพ่ือน ากิจกรรม
ที่มีผลกระทบมาด าเนินการต่อไป รวมทั้ง มีการทบทวนในทุกปีเพื่อให้การด าเนินงานมีความเหมาะสม
กับความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบในสภาววิกฤตต่าง ๆ รวมทั้งภาวะอุทกภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ  
 4.4.3 กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง (Design : Strategy Selection)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการวิเคราะห์สินค้า บริการ กลุ่มลูกค้า หรือ
พ้ืนที่ให้บริการที่ส าคัญขององค์กร โดย ปณท ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกิจกรรมทางธุรกิจ และระดับกิจกรรมทรัพยากร และ
ก าหนดทรัพยากรเพ่ือด าเนินการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการแบ่งกลุ่มทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับ
การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต ประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์/เครื่องจักร ข้อมูลเอกสาร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ปณท มีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินการต่อเนื่องทางธุรกิจ คือ “ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาคุณภาพบริการ สร้างความเชื่อม่ัน
และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า” และก าหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องระดับองค์กรทั้งก่อน
เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เช่น การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง การแก้ไขปัญหา
ด้วนสถานที่ปฏิบัติงาน ด้านเส้นทางขนส่ง ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการ
วิเคราะห์ที่มีหัวข้อครอบคลุมสินค้า บริการ กลุ่มลูกค้า และพ้ืนที่ให้บริการที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งมี
ความแตกต่างจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2552 ที่มีขอบเขตเฉพาะในส านักงานใหญ่
เท่านั้นและมีการด าเนินการที่เน้นไปในเรื่องแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส าคัญ 
 4 .4 .4  การน าแผนไปปฏิบั ติ ใช้ ง าน  (Execute : Plan Development and 
Execution)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท ได้มีการสร้างความมั่นใจว่าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้งานได้และมีความถูกต้องกับกระบวนการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องโดยมีการจัดอบรมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ  
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ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะมีการระบุกิจกรรมที่ส าคัญ
และกลยุทธ์ในการกู้คืนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการฝึกซ้อมและทดสอบการ
ปฏิบัติตามแผนที่ด าเนินการครบถ้วนทุกแผนงานที่ ปณท ได้ก าหนดไว้  โดยในกรณีภาวะประสบ
อุทกภัยจะมีแผนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่ ปณท ได้ระบุไว้ประกอบด้วยแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและแผนปฏิบัติงานรองรับการเผชิญเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่ ปณท หลักสี่และใน
ภูมิภาคตามความเหมาะสม รวมทั้งในกรณีสภาวะวิกฤต เช่น การถูกปิดล้อมสถานที่เนื่องจาก
เหตุการณ์จลาจร ก็จะมีแผนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นมาตรการรองรับและควบคุม  ได้แก่ แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปณท แบบส ารวจผลกระทบจากภัยพิบัติ แผนการรองรับเหตุชุมนุม
ประท้วงและจลาจล และ Call Tree ในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ปณท ได้มีการก าหนด
มาตรการรองรับเพ่ือสร้างความมั่นใจในแต่ละสถานการณ์ไว้มีความคลอบคลุมตามกลุ่มทรัพยากร  
ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต ประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์/เครื่องจักร 
ข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 4.4.5 การทดสอบและประเมินผล (Measure : Plan Testing)  
   ผู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปณท มีการทดสอบแผนโดยใช้สถานการณ์สมมติ
ครอบคลุมผลกระทบให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (ครอบคลุมบริเวณส านักงาน
ใหญ่ ศูนย์ไปรษณีย์ EMS ส านักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ และบริเวณพ้ืนศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา) 
โดยมีการทดสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร 
มุ่งเน้นทดสอบเนื้อหาของแผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต ( IMP) แผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจระดับองค์กร (BCP-M) และแผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (DRP) ครอบคลุมขั้นตอน
การประสานงานระหว่างทีม IMT, BCM Core Team และ IT DR การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การ
พิจารณาประกาศภาวะ BCM การด าเนินการของทีมสนับสนุนพิเศษภายใต้ภาวะ BCM และการกลับ
สู่ภาวะปกติ 2) การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย มุ่งเน้นทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย (BCP-D) ครอบคลุมขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้น าการกู้คืน
กิจกรรมและบุคลากรหลัก การด าเนินการ Call Tree การตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์และ
ระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนกิจกรรมส าคัญ การตรวจสอบทรัพยากร และการด าเนินงานกิจกรรม
ส าคัญ 

โดยการทดสอบและประเมินผลที่ผ่านมา ผู้ศึกษาเห็นกว่าการทดสอบแบบ Table 
Top ยังไม่เหมาะสมกับการทดสอบเพ่ือสร้างความมั่นใจในกรณีเกิดภาวะอุทกภัย หรือสภาวะวิกฤต
ขึ้นจริงได้  เนื่องจากการทดสอบแบบ Table Top เป็นการทดสอบแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ าลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมาและลองน าแผน BCP มา
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พิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่ ซึ่งควรมีการทดสอบในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้มีความ
ใกล้เคียงการน าไปใช้จริงให้มากที่สุดจะมีความเหมาะสมกว่า เช่น การ Simulation โดยจ าลอง
สถานการณ์เสมือนจริงและลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้ หรือ การทดสอบแบบ Full BCP 
Exercise ที่เป็นการทดสอบแบบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด เหมือนเช่นกรณีที่ 
ปณท ปฏิบัติที่ผ่านมาในการทดสอบศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DRC) ที่มีการจ าลองสถานการณ์ให้
เหมือนกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ส านักงานใหญ่ ปณท หลักสี่  
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บทที่ 5 
สรุปผลการการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการประเมินแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
(ปณท) ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 2 ข้อ คือ  
 1. เพ่ือประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในการรองรับการด าเนินงานในภาวะประสบภัยอุทกภัยและ
สภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan : BCP) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในการรองรับการด าเนินงานใน
ภาวะประสบภัยอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการ
ส ารวจเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ แผนงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างหลักท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง จ านวน 15 คน มีรายละเอียดผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
 5.1.1 แนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท 
  ปณท ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่  
24 เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต ประกอบกับระบบประเมินคุณภาพ 
รัฐวิสากิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ก าหนดให้รัฐวิสากิจตระหนักและ
เตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของ ปณท สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดการหยุดชะงักเมื่อประสบภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์วิกฤตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปัจจุบันคู่ค้า/ ลูกค้ารายใหญ่ของ ปณท  
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มีความต้องการและให้ความส าคัญกับระบบการให้บริการที่จะต้องมีแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจหรือแผนตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 ปณท ได้มีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 และวางแผนบริหารความ
ต่อเนื่องเฉพาะในส่วนของงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเกิดเป็นแผนการรองรับเหตุ  
ภัยพิบัติระบบสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) และศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (IT Disaster 
Recovery Center : IT DRC) รองรับระบบงานส าคัญจานวน 7 ระบบงาน ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีการ
ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป 
ปณท จึง ตระหนักว่าควรจะมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบงาน / 
กิจกรรมส าาคัญของ ปณท รวมถึงมีการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นให้และครอบคลุมการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญของ ปณท อย่างครบถ้วน 

 ปณท ได้เริ่มมีการจัดท าและมีการประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจของ ปณท (Business Continuity Management Policy) ในปี 2554 และปี 2559  และ
ประกาศใช้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  ตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา จนถึงแผนฉบับปัจจุบันที่มีการใช้อยู่ คือ แผนบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร ปี 
2560 ที่ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) ISO 22301 : 2012 
  5.1.2 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท 
   ปี 2560 ปณท ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management : BCP) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 และมีการ
จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และประกาศใช้งาน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ประกอบไปด้วยแผนงานส าคัญ 3 แผนงาน ส าหรับการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ส าหรับบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และส าหรับการด าเนินการกู้คืนระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (Incident Management Plan : IMP) 
2) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ประกอบด้วยแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (BCP Master หรือ BCP-M) และแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจระดับฝ่าย (BCP Department หรือ BCP-D) 3) แผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ 
(Disaster Recovery Plan : DRP) โดย ปณท ได้มีการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม (RA) และ
น าผลไปวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งรวบรวมความต้องการจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
รวมทั้งมีการจัดท า Workshop ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและ
ผลกระทบทางธุรกิจ จากนั้นได้มีการวิเคราะห์ผลแบบ Cross Function เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
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กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งมีการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงเพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
ตอบสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร
และระดับฝ่าย เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ปณท ที่ก าหนดไว้ คือ มีแนวทางการกู้คืนที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการน้อยที่สุด 
 5.1.3 การประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท 
  ปณท ได้มีการทดสอบและประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร มุ่งเน้นทดสอบเนื้อหาของ
แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (IMP) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (BCP-M) 
และแผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (DRP) ครอบคลุมขั้นตอนการประสานงานระหว่างทีม 
IMT, BCM Core Team และ IT DR การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาประกาศภาวะ BCM 
การด าเนินการของทีมสนับสนุนพิเศษภายใต้ภาวะ BCM และการกลับสู่ภาวะปกติ 2) การทดสอบ
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับฝ่าย มุ่งเน้นทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ระดับฝ่าย (BCP-D) ครอบคลุมขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้น าการกู้คืนกิจกรรมและบุคลากร
หลัก การด าเนินการ Call Tree การตรวจสอบความสอดคล้องของ  กลยุทธ์และระยะเวลาเป้าหมาย
ในการกู้คืนกิจกรรมส าคัญ การตรวจสอบทรัพยากร และการด าเนินงานกิจกรรมส าคัญ โดยการ
ทดสอบแผน ปณท ได้ก าหนดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามแผนงานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานสามารถกลับมาด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หากเกิดเหตุการณ์ข้ึน 

 นอกจากนี้ การทดสอบดังกล่าว ปณท ได้ก าหนดสถานการณ์สมมติที่ครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของ ปณท และด าเนินการทดสอบในรอบปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการ
ประมวลข้อผิดพลาดและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมในการทบทวนแผนต่อเนื่องทางธุรกิจในรอบถัดไป 
ซึ่งได้มีการก าหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติงานตามแผนด้วย และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ในครั้งต่อไป  

 สรุป ปณท ได้มีการด าเนินการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)  
โดยอ้างอิงกรอบการท างานและแนวทางปฏิบัติงานจากมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ISO 22301 : 2012 ดังภาพ  
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รูปภาพที่ 5.1 วัตถุประสงค์ แนวทาง และขอบเขตการทดสอบแผนฯ 

 
ที่มา : โครงการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 : 2012, 23 มิถุนายน 2560, หน้า 92 
 
ในการทดสอบแผนงานในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นครั้งแรก ปณท ได้มุ่งเน้นตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 
   1. ข้อก าหนดที่ 4 บริบทองค์กร – มุ่งเน้นระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 2. ข้อก าหนดที่ 5 ภาวะผู้น า – บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3. ข้อก าหนดที่ 6 การวางแผน – การก าหนดเป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ 
 4. ข้อก าหนดที่ 7 การสนับสนุน – การพัฒนาความสามารถของบุคลากร การสร้าง

ความตระหนักให้กับบุคลากร และการจัดท าเอกสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ข้อก าหนดที่ 8 การด าเนินการ – การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานและการ

จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและน าไปปฏิบัติ 
ในการทดสอบของ ปณท ครั้งต่อไปยังคงมุ่งเน้นข้อก าหนดเดิมตามมาตรฐาน ISO 

22301 : 2012 โดยมีการมุ่งเน้นเพ่ิมเติมภายใต้ข้อก าหนดที่ 7 การสนับสนุน หัวข้อการจัดเตรียม
ทรัพยากรและการสื่อสาร และข้อก าหนดที่ 8 การด าเนินการ หัวข้อกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในการทดสอบ เพ่ือให้มีคะแนนผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นและการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด รวมทั้ง ปรับปรุงเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
(ปณท) ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพิจารณาจากข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  
เห็นว่าการด าเนินงานของ ปณท มีการด าเนินการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เป็นระบบ
และอิงกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ ISO 22301 : 2012 ที่เป็นที่ยอมรับในการน ามาใช้กับองค์กร 
ต่าง ๆ จึงเห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ของ ปณท มีระบบที่มีความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กรเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติได้ แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้การน าแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้  

5.2.1 ขยายการด าเนินการและขอใบรับรองการด าเนินการระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301 

จากการประเมินแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด (ปณท) ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่า ปณท ได้
เริ่มมีการจัดท าและมีการประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท (Business 
Continuity Management Policy) ในปี 2554 และปี 2559  และประกาศใช้ใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จนถึงแผนฉบับ
ปัจจุบันที่มีการใช้อยู่ คือ แผนบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร ปี 2560 ที่ด าเนินการตาม
มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ISO 
22301 : 2012 ปณท  มีการน าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 
BCP)  มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ในคราวที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงในประเทศไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการกับธุรกิจ
ไปรษณีย์ทีเ่กี่ยวข้องให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้ รวมทั้ง ในปี พ.ศ.2556 
ในคราวที่ประสบกับสภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจากเหตุการชุมนุมทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
เช่นกันแต่ก็เป็นแผนที่ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยในปี 2560 ปณท ได้มีกา ร
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301  : 2012  เพ่ือให้การบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของ ปณท มีแนวทางการกู้คืนที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและผู้ ใช้บริการน้อยที่สุด  ดังนั้น แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
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Continuity Plan : BCP)  จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับน ามาใช้บริหารธุรกิจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในภาวะประสบภัยพิบัติ หรือสภาวะวิกฤต หรือสภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถ
ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบ และลดผลกระทบต่อธุรกิจที่
อาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 การด าเนินการด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ของ ปณท ได้มี
การด าเนินการโดยเริ่มมาจากความต้องการของผู้ประเมินองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นล าดับ เริ่มจากการจัดท าระบบงานที่มีเสถียรภาพสูง (On-Site High Availability) 
และการจัดท าแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT DRP) เพ่ือรองรับการตรวจประเมินหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสอดคล้องกับการได้รับรองมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO 27001) จากนั้น ปณท ได้ประเมินแล้วพบว่าระบบการเผชิญเหตุที่ส าคัญ 
แม้ว่าจะมีการจัดท าแผนย่อย ๆ และประกาศให้แต่ละหน่วยงานมีกระบวนการบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่
เพียงพอ และไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า การด าเนินการดังกล่าวจะสามารถสร้างความต่อเนื่อง
ในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ได้ ตามที่ได้มีพันธสัญญาต่าง ๆ รวมถึง SLA ที่ได้ประกาศไว้ จึงได้มีการ
พิจารณาจัดจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาเข้าวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน 
ISO22301 เพ่ือให้ ปณท สร้างความม่ันใจ และความเชื่อม่ันแก่บุคลากร ปณท และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้ว่า ปณท มีมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่สอดคล้องตามมาตรฐานโลก และ
พร้อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่ งๆ ขึ้นไปตามกระบวนการ Continuous Improvement ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของ ปณท ต่อไป 

 ซึ่งการด าเนินการของ ปณท ที่ผ่านมา ผู้วิจัยเห็นว่า ปณท ได้มีความตระหนักเพ่ิม
มากขึ้นหลังจากที่เคยประสบสภาวะอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง การ
สร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้ใช้บริการ ปณท จึงได้มีการด าเนินการบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยพิจารณาน ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ ISO 22301 : 2012 มาใช้เพ่ือสร้างความ
มั่นใจและเชื่อมั่นว่า ปณท มีมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ สอดคล้องตาม
มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ในปี 2560 ปณท  
ยังด าเนินการในลักษณะการอ้างอิงกรอบมาตรฐานดังกล่าว แต่ยังไม่ได้มีการสอบเพื่อขอใบรับรองตาม
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นสิ่งการันตีความเชื่อมั่นและการปฏิบัติที่ ได้รับการรอ งรับที่ เป็น
มาตรฐานสากลที่จะท าให้ ปณท ได้รับการยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าในปี 2561 – 2562 ปณท ควรมี
การขอใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012  เหมือนเช่นด าเนินการขอใบรับรองกับการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่ ปณท ได้รับรองการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานการรักษา
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ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001 : 2013 มาตรฐานคุณภาพบริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ISO 9001 และมาตรฐานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ที่ ปณท ได้มีการด าเนินการแล้ว โดยมีการวางแผนในการด าเนินการเป็นระยะตามความส าคัญของ
ขอบเขตงาน เช่น เริ่มจากขอบเขตงาน ณ ส านักงานใหญ่ ปณท หลักสี่ ก่อนจะขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญในล าดับรองลงไปจนครอบคลุมหน่วยงานทั่วประเทศ 
และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ปณท จะต้องสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและด าเนินการต่อเนื่อง พร้อมตรวจประเมินหาข้อปรับปรุง และน ามาแก้ไขต่อไปเพ่ือให้
สามารถลดผลกระทบและเป็นการเตรียมความพร้อมที่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์หากเกิดสถานการณ์
ขึ้นจริง  
  5.2.2 พิจารณาการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องสัมพันธ์กับ
กิจกรรมและแผนงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท จะเห็นได้ว่ามี
ขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ
เช่น แผนธุรกิจไปรษณีย์ การประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไอที
ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจประเมินของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ความต้องความ
มั่นใจในการด าเนินธุรกิจของคู่ค้า เป็นต้น ซึ่งหากการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสามารถ
ลดความซ้ าซ้อนและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ ปณท ด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบันก็จะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจและการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกัน  
ซึ่งจะท าให้ ปณท มีทิศทางและกรอบการบริหารที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการด าเนินธุรกิจ
และตอบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้ง 
ด าเนินการครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอนาคต ทั้งนี้ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท 
ปัจจุบันในการด าเนินการจะมีการอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการผสานทิศทางกับการด าเนินการที่
มีอยู่เพื่อให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในบางส่วนมากยิ่งข้ึนแล้ว 
 5.2.3 พิจารณาการทดสอบและประเมินผล (Measure : Plan Testing) ให้
เหมาะสมและใกล้เคียงกับภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้น 
   จากการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท จะเห็นได้ว่ามีการ
ทดสอบและประเมินผลที่ผ่านมาเป็นการทดสอบแบบ Table Top ซึ่งสร้างความมั่นใจในการ

Ref. code: 25605903011194IHF



97 
 

ด าเนินงานในกรณีที่เกิดสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากการทดสอบแบบ Table Top เป็น
การทดสอบแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ าลองโจทย์
สถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่ ซึ่งควรมี
การทดสอบในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้มีความใกล้เคียงการน าไปใช้จริงให้มากที่สุดจะมีความเหมาะสมกว่า 
เช่น การ Simulation โดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริงและลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้ หรือ 
การทดสอบแบบ Full BCP Exercise ที่เป็นการทดสอบแบบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์
จริงมากที่สุดเหมือนเช่นกรณีที่ ปณท ปฏิบัติที่ผ่านมาในการทดสอบศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DRC) 
ตามแผนรองรับภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) ที่มีการจ าลอง
สถานการณ์ให้เหมือนกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ส านักงานใหญ่ ปณท 
หลักสี่ ที่มีการด าเนินการเป็นประจ าปีละ 2 ครั้งเพ่ือทดสอบการด าเนินการตามแผน BCP ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบไอที (DRP) ซึ่งจะมีการทดสอบทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
เข้ามาสังเกตการณ์จากผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือประเมินแผนรองรับ
ภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) ของ ปณท รวมทั้ง การตรวจ
ประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกในการขอใบรับรองหรือต่ออายุใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 
: 2013  
  5.2.4 การมุ่งเน้นในกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : Plan-Do-Check-Act 
เพื่อใหมี้การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ย่ังยืน 
  กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส าหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ปณท เพ่ือให้เป็นระบบงานที่ยั่งยืน ปณท ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามระบบการ
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) โดยก าหนด 
ให้มีการทบทวนกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการวางกระบวนการท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีการใช้งาน A-D-L-I ในการก าหนดและทบทวนกระบวนการท างาน  
A - Approach หมายถึง วิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ เป็นระบบ (Systematic Approach) ที่มีการ
ก าหนดและใช้แนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 เป็นแนวปฏิบัติ
ที่เป็นระบบและมีการก าหนดขอบเขตการจัดท าระบบที่ชัดเจนเพ่ือให้สามารถวัดความส าเร็จในการ
ด าเนินการได้  D - Deploy หมายถึง การปฏิบัติที่มีความทั่วถึงทั้งองค์กรและทุกระดับ โดยในช่วง 
ปีแรกได้ก าหนดขอบเขตจัดท าระบบในการด าเนินงานของฝ่ายงานและศูนย์ไปรษณีย์เขตที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่  รวมถึงส านักงานไปรษณีย์ และส านักงานภูมิภาคเขต 2 รวมไปถึงไปรษณีย์จังหวัด 
ชลบุรี และศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา  L – Learning หมายถึง มีวงจรการพัฒนา (P-D-C-A หรือ Plan-
Do-Check-Act) ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ปณท ได้
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มีการทดสอบระบบตามแนวทางและการน าไปปฏิบัติอย่างเต็มระบบ เพ่ือให้ทราบผลตามตัวชี้วัดที่ได้
ตั้งขึ้น โดยต้องน ากลับมาทบทวนกับแนวทางปฏิบัติและผลการด าเนินงานว่าจะต้องมีโอกาสในการ
ปรับปรุงอย่างไร (Opportunity For Improvement : OFI) ทั้งในส่วนการเรียนรู้ เ พ่ือปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างเป็นฐานข้อมูลความรู้เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ า ๆ ในการพัฒนากระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไป  I – Integration หมายถึง  
มีความสอดคล้องของแผนกระบวนการทบทวนว่ากระบวนการท างานที่สร้างขึ้น รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้
นั้นได้มีผลเชิงบวกต่อธุรกิจ และตอบสนองต่อความต้องการ เป้าหมาย ของธุรกิจ รวมไปถึงสอดคล้อง
กั บ  วิ สั ย ทั ศ น์  ( Vision) พั น ธ กิ จ  ( Mission) แ ล ะคุ ณ ค่ า  ( Value) ที่ อ ง ค์ ก ร ก า ห น ด ขึ้ น 
โดยกระบวนการ ADLI และ PDCA ส าหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะมีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานดังกล่าว 
   การด าเนินงานของ ปณท ที่ผู้บริหารมุ่งเน้นและมุ่งมั่นการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ISO 22301 : 2012 นอกจากสามารถบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพ่ือ
ป้องกันการหยุดชะงัก (Disruption) แล้ว ปณท ยังสามารถพิจารณาถึงความไม่แน่นอนและความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ ปณท มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีความ
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่สามารถบริหารจนเกิดความยั่งยืน (Sustainable 
Development) กับองค์กรได้อย่างแท้จริง ท าให้การปฏิบัติงานของ ปณท มีขอบเขตครอบคลุมการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วยให้ 
ปณท มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบงานที่ยั่งยืน คือ การด าเนินการโดยยึดหลัก Plan-
Do-Check-Act หรือ PDCA ซึ่งไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผนแต่เน้นให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง PDCA จะเป็นกระบวนการที่จะ
มีส่วนช่วยให้ ปณท มีการวางแผนจัดท า การน าไปปฏิบัติ การด าเนินการ การเฝ้าระวัง การทบทวน 
การคงรักษาไว้ และการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  

   ระบบการบริหารความต่อต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยแต่ละขั้นตอนครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) Plan (Establish) จัดท านโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การ
ควบคุม กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม  2) Do (Implement 
and operate) การน าไปปฏิบัติ และการด าเนินการตามนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การ ควบคุม 
กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) Check (Monitor and review) การเฝ้าระวัง และ
ทบทวนผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ การ
รายงานผลการเฝ้าระวังต่อผู้บริหารเพ่ือการทบทวน ก าหนดและมอบหมายให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไข
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และปรับปรุง 4) Act (Maintain and improve) การคงรักษาไว้ และปรับปรุงระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยการด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขที่ขึ้นอยู่กับผลของการทบทวนฝ่ายบริหาร และ
การทบทวนขอบข่ายของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และวัตถุประสงค์ 

PDCA เป็นเทคนิคและเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ ปณท ควรส่งเสริมให้มีการใช้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปณท ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการยกระดับ
คุณภาพ ทุกครั้งที่การด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง PDCA เป็นแนวคิดที่เน้น
การด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 
  
5.3 ข้อเสนอต่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
  5.3.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ ปณท หลังจากมีการ
น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ โดยการวัดผลการด าเนินการทดสอบแผนที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานว่ามี
เปอร์เซ็นความส าเร็จและการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
 5.3.2  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาในเชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส่วนในการศึกษา
ล าดับต่อไปควรจะมีการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
ในเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ของ ปณท อาทิเช่น ขั้นตอน การสร้างความตระหนัก การอบรม 
ให้ความรู้ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนและประเมิ นผลโดย 
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานให้มีความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพ่ือน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต
หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง 
  5.3.3 ในส่วนของการวิจัยในเชิงคุณภาพครั้งต่อไป หลังจากที่ได้มีการด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) ควรจะเพ่ิมจ านวนของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของทุกหน่วยงาน ณ ส านักงานใหญ่หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ ศูนย์รับฝากไปรษณีย์
จ านวนมาก และที่ท าการไปรษณีย์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินและ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Paln : BCP) ที่เก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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แบบสอบถามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปณท  
(Business Continuity Plan : BCP) 

 
(เน้นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาวะประสบอุทกภัย และเหตุการณ์จลาจล 
ในบริเวณพื้นที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ส านักงานใหญ่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร) 

 
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

1. จากแนวทางการตัดสินใจในสภาะวิกฤตที่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA)  
การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCO/BCS) ในพ้ืนที่ 
ปณท หลักสี่ ท่านมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างไร ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
1.1  จ านวนวันที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ท่ีศูนย์ไปรษณีย์   
      ผลกระทบ 1 ศูนย์หากคาดว่าหยุดชะงัก 3 วันขึ้นไป  
      กรณี : ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ และศูนย์ EMS 
      -   การประเมินความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้อง…………………………………………………………………… 
      -   การประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ...…………………………………………………………………… 
      -   การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………………… 
      -   การด าเนินตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง……………………………… 
      -   การปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของแผนที่เกี่ยวข้อง ..……………………………… 
 
1.2 การหยุดชะงักของบริการค้าปลีกท่ีส าคัญ --> หากคาดว่าจะหยุดชะงักมากกว่า 7 วัน 
     กรณีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าไปรษณีย์ (กล่อง/ซอง) ณ ส านักงานใหญ่ หลักสี่ 
      -   การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวที่ข้อง…………………………………………………………………… 
      -   การประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ...…………………………………………………………………… 
      -   การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………………… 
      -   การด าเนินตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง..…………………………… 
      -   การปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของแผนที่เกี่ยวข้อง ..……………………………… 
 
1.3 จ านวนวันที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามพ้ืนที่ --> คาดการณ์ผลกระทบ 5 วัน 
     กรณีพ้ืนที่ส านักงานใหญ่ ปณท หลักสี่ 
      -   การประเมินความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้อง…………………………………………………………………… 
      -   การประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ...…………………………………………………………………… 
      -   การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………………… 
      -   การด าเนินตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง..…………………………… 
      -   การปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของแผนที่เกี่ยวข้อง ..……………………………… 
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2. เป้าหมายการด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCO) : 
“ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาคุณภาพบริการ สร้างความเชื่อม่ันและรักษาความพึงพอใจ
ของลูกค้า” โดยมีกลยุทธ์การด าเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (BCS) : ในช่วงก่อน
เกิดเหตุ ระหว่างเหตุเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ท่านคิดว่ามีเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
2.1  ก่อนเกิดเหตุ 
       2.1.1 การออกแบบ Infrastructure และก าหนดระดับการให้บริการ................... 
   2.1.2 การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ............................................................ 
  2.1.3 การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ............................................... 
  2.1.4 การเตรียมแผนส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินล่วงหน้า ..................................... 
2.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  2.2.1 การช่วยเหลือพนักงานและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ..................................... 
  2.2.2 สื่อสารและร่วมแก้ปัญหากับผู้เกี่ยวข้อง ...................................................... 
  2.2.3 แก้ไขปัญหาเพ่ือด าเนินกิจกรรมส าคัญทางธุรกิจ (กิจกรรมหลักและกิจกรรม 
           สนับสนุน) ตามเป้าหมาย RTO ………………………………………………………….. 
2.3 หลังเกิดเหตุ 
  2.3.1 การฟ้ืนฟูกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือกลับสู่ภาวะปกติ ......................................... 
  2.3.2 การฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .............. 
  2.3.3 การประเมินประสิทธิภาพ และการปรับปรุงพัฒนาระบบ BCM................... 
 

3. แผนตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต (IMP) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับแผน ดังนี้  
3.1 แผนรองรับการจลาจลและชุมนุมประท้วง.................................................................... 
32 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย........................................................................................  
3.3 แผนเตรียมการรองรับการก่อการร้ายและวัตถุระเบิด .................................................... 
3.4 แผนรองรับเหตุอุทกภัย .................................................................................................  
 

4. แผนการรองรับเหตุภัยพิบัติระบบงานสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) 
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักท่ีส านักงานใหญ่ ปณท หลักสี่ แล้วมีการเปิด
ใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DRC) ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................ .......................... 

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ..................................................................................  
............................................................................................................................. .................... 
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