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ก าหนดการ 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 - 9.15 น. กล่าวเปิดการประชุม 

9.15 – 12.00 น. การประเมินความคุ้มคา่ของระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ  

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.15 น. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนนุการบริหารความเสี่ยง 

16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ 
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เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศส าหรับปีบัญชี 2556  

3 

100 รวม 

น ำ้หนกั (%) 

15 2.6 IS ทีต่อบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
      ภำยในองคก์ร 

20 2.5 IS ทีต่อบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรผูร้บับรกิำร ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก 
      องคก์ร และประชำชน รวมถงึนโยบำยตำ่งๆ ของรฐับำล 

10 2.4 IS ทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 

10 2.3 IS ทีส่นบัสนุนกำรควบคมุและตรวจสอบภำยใน 

20 2.2 IS ทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

15 2.1 IS ทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรจดักำรของรฐัวสิำหกจิ 

10 1. กำรพจิำรณำแผนแมบ่ทสำรสนเทศ (IT Master Plan) 

ประเด็นพจิำรณำ 

90 2. กำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศ 
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• หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์ประเมนิการบริหารจัดการสารสนเทศส าหรับปบีัญช ี2556  

1.   การพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) 

1.1  การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบาย 
1.1.2 การด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายที่ส าคัญ  มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังน้ี 

 การเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น้ าหนัก ร้อยละ 1) 
 พิจารณาจาก : 

- แผนแม่บทฯ ให้ความส าคัญที่ชัดเจนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนมีผลกระทบอย่างชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจ มีความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจและงบประมาณ และไม่ส่งผล
เสียหายต่อรัฐวิสาหกิจ 

 ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ (น้ าหนัก ร้อยละ 1) 
พิจารณาจาก : 
- แผนแม่บทฯ ให้ความส าคัญที่ชัดเจนต่อการตอบสนองตามความต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บริการ 
- มีการระบุข้อมูลถึงความต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บริการ หรือ แนวทางการประเมินความต้องการ

ของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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1.2  องค์ประกอบหรือรายละเอยีดแผนปฏิบัติการ 

• ในแผนปฎิบัติการระดับองค์กรที่ถ่ายทอดมาจากแผนแมบ่ทฯ ควรมีองค์ประกอบหรือรายละเอียดดังนี้ 

• 1.2.2 KPI ที่แสดงถึงความส าเร็จและสะทอ้นผลลัพธ์ที่คาดหวัง  (น้ าหนัก ร้อยละ 2) 

• พิจารณาจาก : 

- ทุกโครงการ / แผนงานควรมีการระบุถึง KPI ที่สะทอ้นความส าเร็จและสะทอ้นผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดย
เป้าหมายควรมีความท้าทาย รวมทั้งมีความชัดเจนและสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ในกรณีที่น า
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการลดระยะเวลาการให้บริการ ควรมี KPI ที่เป็นระยะเวลาการให้บริการที่
ลดลงในระหว่างการด าเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชีแรก และระยะเวลาที่ลดลงในปีถัดไปหรือเมื่อการ
ด าเนินงานเสร็จสิ้น เป็นต้น 
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• หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
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• หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

2. การบริหารการจัดการสารสนเทศ  

2.5.ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และประชาชน 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
2.5.1 การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และ

ประชาชน 
 การลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน ในการให้บริการด้านการอนุมัติ / อนุญาต (2%) 
 ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยการสื่อสารภายนอกองค์กร  

การติดต่อกับรัฐวิสาหกิจได้หลายช่องทาง หรือ การให้บริการ Online (2%) 
พิจารณาจาก : 
-การที่ระบบดังกล่าวสามารถด าเนินงานได้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือวัตถุประสงค์ของการน าระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
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• หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

2. การบริหารการจัดการสารสนเทศ  

2.6 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
2.6.1 การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร 

 การลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน ในการให้บริการด้านการอนุมัติ / อนุญาต (2%) 
 ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยการสื่อสารภายในองค์กร  

การติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในรัฐวิสาหกิจได้หลายช่องทาง (1%) 
พิจารณาจาก : 
-การที่ระบบดังกล่าวสามารถด าเนินงานได้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือวัตถุประสงค์ของการน าระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.6.2 การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ /หรือมีความคุ้มค่า 
ในการด าเนินงาน 

พิจารณาจาก : 
- การที่ระบบดังกล่าวสามารถด าเนินงานได้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือวัตถุประสงค์ของการน าระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
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http://www.nesdb.go.th/portals/0/eco_datas/project/vee-kro-krong-karn.pdf 
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1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) โดยโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
มากกว่าศูนย์จะเป็นโครงการที่คุ้มค่าในการลงทุน 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) โดย B/C มากกว่าหนึ่ง  
จะเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า 

3. อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยวิเคราะห์จากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ของโครงการกับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตลอดอายุของโครงการ 

4. ส าหรับการวิเคราะห์โครงการด้านสังคม โดยทั่วไปจะใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ประสิทธิผล ต้นทุน 
และค่าใช้จ่าย (Cost effectiveness) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
ทางเลือกต่างๆ ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสม จะเป็นทางเลือกที่มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
โครงการต ่าท่ีสุดในการสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
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การวเิคราะหค์วามเหมาะสมการลงทุนโครงการ 
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• ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุน
เริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของเงินทุนของโครงการ  

• รายรับที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นรายรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการคิดรายรับในอนาคต จึงต้อง
แปลงให้เป็นค่าในปัจจุบัน (เนื่องจากมูลค่าของเงินที่ลดลงทุกขณะ ท าให้เงิน 10,000 บาทที่จะ
ได้รับในอนาคต มีค่าไม่เท่ากับเงิน 10,000 ในปัจจบุัน) แล้วถึงจะน ามาหักจากต้นทุนที่ลงไป เพื่อให้
สุดท้ายได้ออกมาเป็นค่าของ Net Present Value (NPV)  

• สูตรการค านวณ   

  

 

• เกณฑ์การตัดสินใจ 
- มูลค่าปัจจุบัน ( NPV ) มีค่าเป็น บวก จะยอมรับโครงการ 
- มูลค่าปัจจุบัน ( NPV ) มีค่าเป็น ลบ จะปฏิเสธรับโครงการ 

 

มูลค่าปัจจุบัน ( NPV ) = มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ (Present Value) – มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย 

1. มูลค่าปัจจุบันสทุธิ (Net Present Value หรือ NPV)  
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ตัวอย่างการค านวนค่า NPV 
ในปี 2556  โครงการ ก. ประมาณการว่าจะมีต้นทุนรวมทั้งส้ิน 100,000 บาท  

ในปี 2558  คาดว่าเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะก่อให้เกิดรายได้ 150,000 บาท  

มูลค่าปัจจุบัน (PV) คือ การปรับค่าของเงินที่จะได้ในอนาคตให้เป็นค่าในปัจจุบัน ดังนั้นประโยชน์หรือก าไรจากโครงการนี้จะไม่ใช่ 
50,000 บาท (150,000 – 100,000 = 50,000) เนื่องจากมูลค่าเงิน 150,000 บาท ในอีก 3 ปี ข้างหน้า จะไม่เท่ากับ 
150,000 บาทในปีปัจจุบัน  

หลักเกณฑ์ของ PV  ค านวนมูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคต โดยที่ 

        Present Value = เงินที่จะได้รับในอนาคต x [ 1 / (1 + อัตราดอกเบี้ย)t]    โดย t = จ านวนปี 

             =  

 

ตัวอย่างการค านวนค่า PV สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ 8% ค่าของเงิน 150,000 บาทในอีก 3 ปี ข้างหน้า เมื่อคิดกลับมา
เป็นค่าเงินปัจจุบัน เท่ากับ 150,000 x 0.7938 = 119,070 บาท 

สรุป การลงทุนในโครงการ ก. แทนที่จะได้รับก าไร 50,000 บาทตามที่คาดไว้เบื้องต้น แต่จะได้รับเพียงแค่ 19,070 บาท  
(NPV = 19,070 บาท)  

• โครงการดังกล่าวสมควรที่จะลงทุน เนื่องจากได้ค่า NPV มีค่าเป็นบวก 

• ในกรณีที่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างหลายๆ โครงการ โครงการที่มีค่า NPV สูงสุด เป็นโครงการที่ควรจะได้รับการ
คัดเลือกมากที่สุด 
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• มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit)  หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost) เพื่อตัดสินใจว่าแต่ละ
โครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่  

• สูตรการค านวน      

 

                   หรือ    

 

 

• เกณฑ์การตัดสินใจ 

- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่ามากกว่า 1 คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่า
มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป จะคุ้มค่าการลงทุน 

      - อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1 คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่า
เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปพอดี จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับต้นทุน 

      - อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าน้อยกว่า 1 คือ ผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากโครงการมี
ค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป จะไม่คุม้ค่าในการลงทุน 
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2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C) 

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน PV of  Benefit  
มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย PV of  Cost 



n

1t
tr)(1

Ct


 

n

1t
tr)(1

Bt



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

ในปี 2556 โครงการ ก. ประมาณการว่าจะมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยโครงการมีระยะเวลา 3 ปี 

ในปี 2558 คาดว่าเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้น 150,000  บาท  

ก าหนด อัตราคิดลดเท่ากับ  8% 

             

   จากโจทย์ในตัวอย่างสามารถค านวณค่า PV ของค่าใช้จ่าย และ PV ผลตอบแทนได้ดังนี ้

 

ตัวอย่างการค านวนค่า B/C ratio 
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ปี (1) 
ค่าใช้จ่าย 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 (5) = (2) x (3) 
PV  ของผลตอบแทน 

2556 50,000 20,000 0.926 46,300 18,520 

2557 30,000 50,000 0.857 25,710 42,850 

2558 20,000 80,000 0.794 15,880 63,520 

รวม 100,000 150,000   87,890 124,890 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

ดังนั้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) จึงมคี่าเท่ากับ 
 
B/C      =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน (PVB)      = 
    มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย (PVC) 
 
      =                          =    1.42      
 

สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.42 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่
เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 




n

1t
tr)(1

Bt




n

1t
tr)(1

Ct

890,87

890,124
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“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

• อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลือกลงทุนในโครงการ โดยพิจารณาค่าของเงินที่ได้รับแต่ละปีด้วย ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้จะค านวณโดยหาอัตรา
ลดค่าที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนพอดี หรือ การหาผลคูณของอัตราลดค่าที่น ามาคูณกับกระแสเงินสดรับ
แล้วท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV  มีค่า =  0 น่ันเอง  

• ในการลงทุน ผู้ลงทุนคงต้องพิจารณาว่า โครงการที่จะลงทุน ให้ผลตอบแทนต่ ากว่าต้นทุนเงินทุนหรือไม่ เช่น สมมติว่าผู้ลงทุน ได้เงินทุนมาจาก
การกู้ ในอัตรา 15% หากประเมินโครงการแล้วพบว่า โครงการที่สนใจให้ผลตอบแทนเพียง 10 หรือ 12 % ก็ไม่น่าลงทุน หรือแม้แต่บาง
โครงการอาจให้ผลตอบแทนถึง 15% เท่ากับต้นทุนเงินกู้ ก็ยังไม่น่าลงทุนอยู่ดี เพราะท าไปก็เสมอตัว ไม่มีก าไร  เพราะการตัดสินใจลงทุนในเชิง
ธุรกิจ ย่อมต้องการผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนเงินลงทุน ยกเว้นแต่ว่า หากเป็นโครงการของรัฐ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ ก็อาจไม่จ าเป็นต้องใ ห้
ผลตอบแทนในแง่กระแสเงินสดรับที่คุ้มค่ากับต้นทุนของเงินลงทุนก็ได้ 

• อัตราผลตอบแทนของโครงการคืออัตราคิดลด (r) ที่ท าให้  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)  มีค่าเท่ากับศูนย์ 

         NPV   =                =     0 

 

• IRR  ก็คือค่า  r  น่ันเอง  หากอัตราผลตอบแทนของโครงการ  (IRR)  มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับเงินทุนที่ใช้ในโครงการ  แสดงว่า
โครงการนี้มีก าไร จึงเหมาะสมที่จะลงทุน 

• การค านวณหาอัตราคิดลด (r) ที่ท าให้โครงการคุ้มทุนพอดี นั่นคือ NPV มีค่าเป็นศูนย์  ต้องใช้การทดลองหาค่าหลายๆครั้ง  แล้วใช้วิธี Interpolation   
ในการหา IRR  อัตราคิดลดที่สูงเกินไป จะให้ NPV เป็นลบ  และอัตราคิดลดที่ต่ าเกินไป จะให้ NPV เป็นบวก 

• สูตรการค านวณ 
 IRR   =   อัตราคดิลดตัวต ่า  +   ผลต่างระหว่างอตัราคดิลดทัง้สอง                          NPV ของอตัราคดิลดตัวต ่า             
                       ผลต่างของ NPV ตามอัตราคดิลดทัง้สอง 
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3. อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

ตัวอย่างการค านวนค่า IRR 
ในปี 2556 โครงการ ก. ประมาณการว่าจะมีต้นทุนรวมท้ังสิ้น 293,673 บาท โดยโครงการมีระยะเวลา 10 ปี 

ในปี 2565 คาดว่าเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะก่อให้เกิดรายได้ท้ังสิ้น 423,743  บาท  

ก าหนด อัตราคิดลดเท่ากบั  8% และ 12% 

จากโจทย์ในตัวอย่างสามารถค านวณค่า PV ผลตอบแทนสุทธิ ได้ดงันี ้
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ปี (1) 
ค่าใช้จ่าย 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
ผลตอบแทนสุทธิ 

 

(4)  
r =8% 

1/(1+r)t 

(5) = (3) x (4) 
PV 

(6) 
r =12% 
1/(1+r)t 

(6) = (3) x (6) 
 PV 

2556 100,000 0 -100,000 0.926 -92,600 0.893 -89,300 

2557 80,000 0 -80,000 0.857 -68,560 0.797 -63,760 

2558 10,400 40,000 29,600 0.794 23,502 0.712 21,075 

2559 10,506 40,400 29,894 0.735 21,972 0.636 19,013 

2560 10,620 40,840 30,220 0.681 20,580 0.567 17,135 

2561 10,743 50,324 39,581 0.63 24,936 0.507 20,068 

2562 10,876 50,856 39,980 0.583 23,308 0.452 18,071 

2563 20,018 60,442 40,424 0.54 21,829 0.404 16,331 

2564 20,172 70,086 49,914 0.5 24,957 0.361 18,019 

2565 20,338 70,795 50,457 0.463 23,362 0.322 16,247 

รวม 293,673 423,743 130,070 23,286 -7,102 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

ดังนัน้ การหา IRR โดยใช้วิธี Interpolation จึงมีค่าเท่ากับ 
 
IRR   =   อตัราคิดลดตัวต่ า + ผลต่างระหว่างอัตราคิดลดทั้งสอง        NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ า             
                   ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
   =    8  +  (12 – 8)                 
         
  =    8  +  4 (23,286/30,388) 
   =    8  +  4 (0.76) 
   =    8  +  3.06 
 =    11.06 
 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 11.06 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอัตราเงินกู้ของ

โครงการที่ 15%  ดังน้ันโครงการนี้จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
  

)102,7(286,23

286,23
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สรุปเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 
  

 

 

 

 

 

 
* หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการที่นยิมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบนั ได้แก่ NPV, B/C, IRR 

 

NPV B/C IRR การตัดสินใจลงทุน 

>  0 >  1 > อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลงทุน 

<  0 <  1 < อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ไม่ลงทุน 

=  0 =  1 = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลงทุนหรือไม่ก็ได้ 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

• ส าหรับการวิ เคราะห์โครงการด้านสังคม โดยท่ัวไปจะใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ประสิทธิผล ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (Cost 
effectiveness) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่างๆ ซึ่งทางเลือกท่ีเหมาะสม จะ เป็นทางเลือกที่มี
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการต ่าที่สุดในการสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

• พิจารณาว่าผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเป็นผลประโยชน์เชิงสังคมได้อย่างไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

• การวัดค่าใช้จ่ายกับผลการด าเนินการท่ีต้องการว่าใช้ต้นทุนนั้นสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานหรือไม่   การเชื่อมโยง
ต้นทุนกับผลการด าเนินการว่าการใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

• อธิบายโดยสรุป เป็นการดูประสิทธิผลของโครงการลงทุน โดยเปรียบเทียบหลักๆคือ ต้นทุน(ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ)และประสิทธิผล
ท่ีจะได้รับ อีกนัยหนึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงินกับผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินเปรียบเทียบกัน เช่น ให้การรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัด
มี 2 แบบ จุดหมาย(ประสิทธิผลท่ีเท่ากัน)คือมีชีวิตรอดหรือมีอายุยืนขึ้น ถ้าแบบท่ี 1 ต้นทุนน้อยกว่า แบบท่ี 2 ก็เลือกการผ่าตัดแบบท่ี1 
เพราะมีหรือให้ค่าประสิทธิผลท่ีมากกว่าก็คือดีกว่านั่นเอง หรือจะเปรียบเทียบแบบให้ต้นทุนคงที่ก็ดูว่าการลงทุนหรือโครงการไหนให้
ค่าประสิทธิผลที่มากกว่า หรือจะเปรียบเทียบพร้อมกันท้ังต้นทุนและประสิทธิผลไปพร้อมกันให้ใช้ต้นทุนส่วนเพิ่มกับประสิทธิผลส่วน
เพ่ิมเปรียบเทียบกันอันไหนให้ค่ามากกว่าก็คุ้มค่ากว่า มีประสิทธิผลมากกว่า 

 

สูตรการค านวณ :      

                                         ประมาณการต้นทุนรวมที่ต้องการ (Total  costs  required) 

             ประมาณการผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ (Output  or  Outcome  Required) 
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4. ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

ตัวอย่างท่ี 1 blank form การประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
โครงการ  : โครงการ........ 

งบประมาณ : 1,600,000 บาท 

ผลประโยชนข์องโครงการ 

1. ผลประโยชนข์องโครงการที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ส าหรับผลประโยชนต่์อหน่วยงาน (Agency Benefits) 

20 

ผลประโยชน์ที่สามารถประเมินคา่เป็นตัวเงินได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ (ประเมนิคา่เป็นตัวเงิน : บาท) หมายเหตุ 

1. การลดค่าใช้จ่ายหรือการประหยัดต้นทุน 

1.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและแรงงาน 

1.2 ลดค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสือสาร 

1.3 ลดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางและทีพ่ักในการเดินทางเพื่อ
ประชุมหรือติดตอ่ประสานงาน 

1.4 ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนในการให้บริการ 

1.5 ประหยัดเวลา (ลดขั้นตอนในการท างาน) 3,700,000.00 ลดเวลาการส ารวจ 1 วัน ค่าจ้าง 200/คน/วัน 

1.6 การลดค่าใช้จ่ายหรือการประหยัดต้นทุนอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

2. รายรับท่ีเพิ่มขึ้นจากโครงการ 

2.1 มีรายไดจ้ากการให้บริการรูปแบบต่างๆ 242,000.00 จ าหน่ายข้อมูล เฉลี่ยสาขาละ 50 MB/ปี/แห่ง (เอกชน)  
(สูตรคิดค่าใช้จ่าย 120 บาท. X จ านวน MB + 2,000 บาท) 

2.2 รายได้อื่นๆ (โปรดระบุ) 

3. ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีสามารถตคี่าเป็นตัวเงินได้ (โปรดระบุ) - 

รวมผลประโยชน์ท่ีสามารถประเมนิค่าเป็นตัวเงินได้ 3,942,000.00 
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2. ผลประโยชน์ของโครงการที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ส าหรับผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ (Consumer Benefits) 

3. ผลประโยชน์ของโครงการที่ยากจะประเมินค่าเป็นตัวเงิน (ซึ่งไม่ได้ประเมินเป็นตัวเงิน) 
      (ให้ระบุระดับความส าคัญของผลประโยชน์ของโครงการแต่ละรายการดังนี้ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด 

ผลประโยชน์ที่สามารถประเมินคา่เป็นตัวเงินได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ (ประเมนิคา่เป็นตัวเงิน : บาท) หมายเหตุ 

1. การลดคา่ใช้จ่ยหรือการประหยดัต้นทุนในการรับ
บริการต่อคน/ครั้ง (หรือตอ่คน/ปี) 

0 โดยประเมินด้วยแบบสอบถาม 

2. จ านวนผู้รับบริการ/ปี (คน) 0 

รวมผลประโยชน์ท่ีสามารถประเมนิค่าเป็นตัวเงินได้ 0.00 

ผลประโยชน์ที่ยากจะประเมนิค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน ์ ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่หน่วยงาน ผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่
ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่
สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

-ความถึงพอใจในการใช้บริการ * * * 4 

-โอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้ * * * 5 

-เพิ่มความถูกต้องในการด าเนินงาน * * * 5 

-ท าให้เกิดธรรมภิบาลภายในหน่วยงาน * 2 

-ผลประโยชน์อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 0 

ดังนั้น สดัส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefits-Costs ratio = 3,942,000/1,600,000 = 2.46 
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ตัวอย่างท่ี 2 blank form การประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

โครงการจัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
ความเป็นมาของโครงการ.......... 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการส่ือสารและถา่ยทอดข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฎิบัติงาน เนื่องจากลดระยะเวลาในการเดินทาง 

3. เพื่อลดค่าใช้จา่ยในการเดินทาง รวมทั้งค่าที่พักและค่าเบีย้เล้ียงของพนกังาน 

4. เพื่อลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุจากการเดินทาง 

ผลประโยชน์ของโครงการ 

1. ประหยัดเวลาและคา่ใชจ้่ายในการเดินทางจากที่ต่างๆ เพื่อมาประชมุ, อบรม 

2. สามารถท าการประชุมเพือ่วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา และตัดสินในได้อยา่งรวดเร็ว 

3. ท าใหเ้กิดความสัมพันธ์ระหวา่บุคคลในองค์กรมากขึ้น 

4. ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง 

ความเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์ขององค์กร....... 

วิธีการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้แนวคิดในการวิเคราะห์โครงการลงทุน มาวเิคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนและเปรียบเทยีบผลการ
ลงทุน และน าผลมาวเิคราะหห์าความคุ้มค่าในการลงทุน 

การประเมินสัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการ 

ต้นทุนของโครงการ : โครงการมีค่าใช้จา่ยในการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ยซ้ืออุปกรณ์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 1,534,200 บาท 

ผลประโยชน์ของโครงการ : ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ จากการประชมุคณะผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงมีการประชมุทกุเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 

ค่าพาหนะที่สามารถประหยัดได้ใน 1 ปี 484,800 

ค่าที่พักที่สามารถประหยัดได้ใน 1 ป ี 69,600 

ค่าเบี้ยเล้ียงที่สามารถประหยัดได้ใน 1 ปี 109,440 

ค่าใช้จา่ยที่หนว่ยงานสามารถประหยัดได้ใน 1 ปี 663,840 
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โครงการจัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

จากการค านวณ พบว่า โครงการฯ มีค่าสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 0.43  

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงการ 

สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ มีค่าเท่ากบ 0.43 กล่าวคือ ผลตอบแทนที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ของโครงการนี้มีค่าน้อยกว่าต้นทุน 
อย่างไรก็ตามการสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่าน้อยไม่ได้สะท้อนว่าโครงการไม่มีความคุ้มทุน เนื่องจากข้อจ ากัดของการศึกษานี้ไม่สามารถ
ประเมินประโยชน์เชิงประสิทธิผล หรือประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินออกมาได้ เช่น พนักงานลดความเสี่ยงในการเดินทาง หรือประโยชน์ใน
การฝึกอบรมในอนาคต  

สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 1,534,200 

ผลประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ให้บริการทั้งหมด 663,840 

สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 0.43 
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• ถาม-ตอบ 
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2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (20%) 

ประเด็นพิจารณา 

 ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้ 

 ระบบ Early Warning ที่สนับสนุนการวิเคราะห์และรายงาน/แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

 ITG ด้านการน าไปปฏิบัติ (Implementation)  

 การมีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน (IT Security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  

 การมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ท าการ (Off-site Back up)  
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Risk Management & Information System  

Identify Risk 

ติดตาม / ERW 

มาตรการ 

Risk Data Warehouse 

Likelihood / Severity 

2.2.1.1 ข้อมูล [ฐานข้อมูลกลาง / อื่นๆ] , 
เครื่องมือที่ช่วยรวบรวม+เก็บข้อมูล [Software 

/ Excel / Paper / อื่นๆ] 

2.2.1.2 เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์  [Software / 
Paper / อื่นๆ] 

2.2.2 เครื่องมือที่ช่วยในการติดตาม [Software / 
Paper / อื่นๆ] เตือน  [Software / Paper / 

Early Warning System  อื่นๆ] 

Risk Management Information System 

2.2.1.3 เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ Scenario 
[Software / Excel / Paper / อื่นๆ] 
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ตัวอย่าง  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
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ITG ด้านการน าไปปฏิบัติ  

กรณีที่ รส. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความรุนแรง
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดฯ รวมถึงจัดท า BCM 

กรณีที่ รส. ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ
รุนแรงของเหตุการณ์ที่จะเกิดฯ รวมถึงจัดท า BCM 

 

การพิจารณาคุณลักษณะ&มาตรฐานของ IT Security และ Off-site Back up 

พิจารณาตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระดับ
ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิด ของ 

รส. โดยพิจารณาตามสิ่งที่ควรจะเป็นขั้น
พื้นฐานเป็นข้ันตอนแรก 

พิจารณา BIA ของ รส. โดยก าหนดกรอบมาตรฐานที่
ต้องพิจารณา เช่น ภารกิจ, compliance, BCM, 

มาตรฐานของธุรกิจ, SLA เป็นต้น 
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• การมรีะบบการดแูลสภาพแวดล้อมท่ีดี มีมาตรฐาน (IT Security) ของระบบที่สนบัสนุน

ภารกจิหลกั&ระบบหลัก 

คุณลักษณะที่ควรมี

ขั้นพื้นฐาน 

1. ถูกโจรกรรม และวินาศกรรม (Theft)  

2. เพลิงไหม้ (Fire) และความชื้น - 

3. แรงระเบิด (Explosives)                                                                                                                             - 

4. เขม่าควัน (Smoke)  

5. น้้าดับเพลิง,น้้าท่วมขังหรือรอยรั่วที่เกิดจากการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน (Water 

or Supply Failure) 

- 

6. ฝุ่น (Dust)  

7. แรงสั่นสะเทือน (Vibration)  

8. สารเคมีและกรดแก๊ส (Chemical effects) - 

9. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบไฟฟ้าลัดวงจร (Electrical supply interference)  

10. การถูกรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็ก และคลื่นรังสี (Electromagnetic radiation) - 

• การมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ท าการ (Off-site Back up)  Cold Site 

สิ่งที่ควรจะเป็น ขั้นพื้นฐาน  
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ประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ท าการ (Off-site Back up) 
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Hot Site  

• Hardware และ 
Software ตั้งอยู่ท่ี 
Backup Site เหมือนกับ
ท่ี Main Site  

• ระบบส ารองท างาน
ร่วมกับระบบหลักอยู่
ตลอดเวลา  

• ข้อมูลที่ถูก update ใน
ระบบหลัก จะ update 
ในระบบส ารองด้วย  

• เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับ
ระบบใดระบบหนึ่ง อีก
ระบบหนึ่งก็จะสามารถ
ให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบ
กับผู้ใช้งาน 

Warm Site  

• Hardware และ 
Software ตั้งอยู่ท่ี 
Backup Site เหมือนกับ
ท่ี Main Site  

• ระบบส ารองจะท างาน
ในลักษณะ Standby 
ไม่ได้ใช้งานจริง  

• ข้อมูลที่ถูก update ใน
ระบบหลัก จะถูก 
update ในระบบส ารอง
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด   

• เมื่อเกิดปัญหากับระบบ
หลัก ระบบส ารองก็จะ
ถูกน ามาใช้งาน โดย
จะต้องท าการ update 
ข้อมูลส่วนท่ีขาดหายไป
ให้ครบถ้วนเสียก่อน 
 

Cold Site  

• ระบบส ารองท่ีไม่ได้มีการ
เปิดใช้งานจริงจะเปิดใช้
งานก็ต่อเมื่อระบบหลักมี 
ปัญหา  

• การ update ข้อมูลไป
ยังระบบส ารองก็จะมี
ความถี่น้อยกว่า Warm 
Site  

• ดังนัน้เม่ือเกิดปัญหากับ
ระบบหลักจะต้องใช้
เวลาในการเปิดระบบ
ส ารองนานกว่า แบบ 
Warm Site 

ส าหรับองค์กรขนาดเล็กโดยทั่วไปควรจัดท าศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารองในลักษณะ Cold Site ก่อน
ในระยะแรก โดยให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบที่จ าเป็นเพื่อรองรับการท างานในกรณีเกิด 
ปัญหากับระบบหลัก  ข้อมูลจะ ต้องมีการ 
Backup จากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไปเก็บไว้
ยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองเป็นประจ าทุกวัน 
เมื่อเกิดภัยพิบัติกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักก็จะ
สามารถมีข้อมูลที่ล่าสุดย้อน หลังไป 1 วัน 

http://vac2004.files.wordpress.com/2013/06/screenhunter_127-jun-01-11-561.jpg
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BCM กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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BCM กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
• การบริหารจดัการความเสี่ยง คือ มุง่เน้นไปท่ีการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสี่ยงในทกุด้านๆ เชน่ ด้านการปฏิบตัิการ ด้านการตลาด เป็นต้น 
• Business Continuity Management (BCM) คือ แนวทางการบริหารจดัการให้สามารถด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤติ 
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การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

การกู้คืนระบบจากความเสียหาย BCM 

แนวทาง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การกูค้ืน การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ หรือ Business 
impact Analysis (BIA)  

ตัวแปร โอกาสและผลกระทบ • Recovery Time Objective (RTO) หมายถึง
ระยะเวลาที่องค์กรยอมรับได้ในการกู้คืนระบบในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน 
• Recovery Point Objective (RPO) หมายถึง ปรมิาณ
ข้อมูลสญูหายทีอ่งค์กรยอมรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
(Acceptable Loss) 

Maximum Tolerable Period of Disruption 
(MTPOD) หมายถึง ช่วงเวลาในการหยุดชะงักของกิจ
กรมมส าคัญทีอ่งค์กรยอมรับไดสู้งสุด หากพ้นจากระยะนี้
ไปแล้วมีผลตอ่การด าเนินงานหรอืชิวิตและทรัพย์สินใน
ระดับวิกฤต 

ประเภทเหตุฉกุเฉิน ครอบคลุมทั้งหมด ด้าน ICT ส่งผลต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคญั 

ระดับความรุนแรงของ
เหตุฉุกเฉิน 

ทุกระดับของเหตุฉุกเฉิน ระบบ ICT หลักขององค์กรหยุดชะงัก คุกคามตอ่การอยูร่อด 

ขอบเชตของเหตุฉุกเฉิน กระทบต่อเปา้หมายของ
องค์กร 

สร้างความเสยีหายต่อโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ การบริหารจัดการและตอบโต้เหตฉุุกเฉิน 

การเปรียบเทียบระหว่าง BCM กับ การบรหิารจัดการความเสี่ยง 
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BCM กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

BCM 
• BIA 
• Recovery Plan 
• Continuity Plan 
• BCM Culture 
• etc. 

Risk Management 
• Preventive 

Measures for 
every 
perspectives 
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BCM Approach 
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ  Business Continuity Management (BCM) 

Business Continuity Management (BCM) หรือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หมายถึง องค์รวมของกระบวนการ
บริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดําเนินธุรกิจและให้แนวทางในการสร้างขีด
ความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์
และกิจกรรมท่ีสร้างมลูค่าท่ีมีประสิทธิผล 
 

ในปัจจุบันสถาบัน BCI (Business Continuity Institute) www.thebci.org ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษ เป็น
หน่วยงานท่ีกําหนดมาตรฐานในการทํา BCM และให้การรับรองผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Continuity ท่ัวโลกโดยมีสมาชิกกว่า
สี่พันคนในกว่า 85 ประเทศ โดยสถาบัน BCI ได้อ้างอิงมาตรฐาน BCM จากสถาบัน BSI คือมาตรฐาน BS25999 ซึ่งเป็น
มาตรฐานท่ีมาแทนท่ีมาตรฐาน PAS 56 
 

BCM เป็น 1 ใน 11 โดเมนของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
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องค์ประกอบในการจัดท า BCM 

คน (People) 

• กําหนดโครงสร้างองค์กรและ
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร 
รวมท้ังสายบังคับบัญชาให้ชัดเจน 
เพื่อให้การใช้อํานาจตัดสินใจและ
การสื่อสารในช่วงวิกฤติมี
ประสิทธิภาพ  

• บุคลากรต้องได้รับการฝึกฝนแผน
รวมท้ังร่างกายและจิตใจเพื่อให้
ทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(Teamwork) ในสภาวะวิกฤต ิ
ให้ได้ 

• กําหนดบุคลากรสํารองเพื่อการ
ทํางานในสภาวะวิกฤติไว้ด้วย 
เช่น ทีมสนับสนุนการจัดการกรณี
วิกฤติทีมกู้คืนทางธุรกิจและทีม 
กู้คืนทางด้าน IT เป็นต้น 

สถานที่และอุปกรณ์ 
(Infrastructure)  

• สถานท่ีตั้งสํารองในกรณีวิกฤตินั้น
ไม่ควรอยู่ใกล้สถานท่ีหลักเช่น 
ศูนย์บัญชาการมากเกินไป  

• ต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารและ IT 
ท่ีดีเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวก
และรวดเร็วในช่วงท่ีเกิด
วิกฤติการณ์ 

• ต้องมีระบบการสํารองข้อมูลที่ดี
ด้วยโดยต้องจัดเก็บสํารองข้อมูล
นอกสถานท่ี 

แผน (Plans)  

• การจัดทําแผนต้องคํานึงถึงแผนที่
มุ่งเน้นกระบวนการท่ีจําเป็นต้อง
ปฏิบัติเข้าใจง่ายกระชับ กําหนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจน 

• รวมแผนการเคลื่อนย้ายคนเป็น
ส่วนหนึ่งของ BCM ด้วยโดยแผน
ต่างๆเหล่านี้ต้องมีการทดสอบ
และปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ BCM ตามมาตรฐานสากล BS 25999 

• การบริหารจัดการ BCM ที่ดีนั้น 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลักซึ่ง
เรียกว่าเป็นวงจรการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Life 
Cycle) โดยทุกองค์กรสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ โดยขอบเขตวิธีการ
บริหารจัดการและทรัพยากรที่ต้องใช้
ใน BCM ของแต่ละองค์กรอาจ
แตกต่างกันไปตามขนาด ประเภท
ธุรกิจและทรัพยากรที่ใช้งาน 
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องค์ประกอบที่ 1  
BCM Programme Management (การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ)  
 • จัดท ากรอบนโยบาย BCM 

• จัดท าโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงาน
ระดับต่างๆ  

• จัดตั้งคณะท างาน BCM จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

• ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของพนักงาน วิธีการบริหารโครงการ BCM และการติดตามพร้อม
ทั้งรายงานความคืบหน้า 
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องค์ประกอบที่ 2  
Understanding the Organization (เข้าใจองค์กร)  

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment - RA) เพื่อท าให้รู้จุดอ่อนและสิ่งที่คุกคามต่อการด าเนินงานของ
องค์กร เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ และน าผลการประเมินไปก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อลดโอกาสของการหยุดชะงัก 
หรือลดเวลาของการหยุดชะงัก และจ ากัดผลกระทบของการหยุดชะงัก 

• การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ(Business Impact Analysis – BIA) โดยการท าแบบสอบถาม (Survey) 
การสัมภาษณ์ (Interview) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของ 
Critical Function และ Non – Critical Function ขององค์กร 

• Recovery Time Objective (RTO) หมายถึงระยะเวลาที่องค์กรยอมรับได้ในการกู้คืนระบบในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งเป็นค่าที่ถูกก าหนดโดยเจ้าของระบบ ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ และยอมรับในค่า RTO 
ที่ถูกก าหนดขึ้น เช่น RTO = 1 ชั่วโมง หมายถึง ต้องกู้ระบบคืนภายในหนึ่งชั่วโมง เป็นต้น 

• Recovery Point Objective (RPO) หมายถึง ปริมาณข้อมูลสูญหายที่องค์กรยอมรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
(Acceptable Loss) เช่น ถ้าค่า RPO = 2 ชั่วโมง หากเรา Backup ระบบไว้เวลา 13.00 น. และ ระบบล่ม
เวลา 14.50 น. เราสามารถกู้คืนข้อมูลได้ถึงเวลา 13.00 น. ก็ยังถือว่าอยู่ในเวลาที่ก าหนดไว้ตาม RPO คือ 
ข้อมูลสูญหายไม่เกิน 2 ชั่วโมง เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 3  
 Determining BCM strategy (ก าหนดกลยุทธ์ BCM) 

• การกําหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดําเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยทุธ์ 
กู้คืนการดําเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นแผนที่ต้องจัดทําก่อนแผนฉุกเฉิน 

• กําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้จาก BIA โดยต้องกําหนดในเรื่อง 
บุคลากร สถานที่ เทคโนโลยี ข้อมูลผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
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องค์ประกอบที่ 4  
Developing and Implementing BCM Response  
(พัฒนาและจัดเตรียมวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน) 
 
• จัดท าแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดย

จดท าแผนดังต่อไปน้ี 

1. Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 

2. Business Continuity Plans (BCP) เพื่อบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งท าขั้นตอนงานที่
ฉุกเฉินต่อธุรกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสมในจ านวนต่ําที่สุด พร้อมทั้งเตรียมแผนรับ
ผลกระทบในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด 

3. Disaster Recovery Plans (DRP) หรือแผนกู้คืนธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
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องค์ประกอบที่ 5  
Exercising Maintaining and Reviewing  
(ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน 

• รูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายากดังนี้ 
1. Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทาง

โทรศัพท์ 
2. Tabletop Testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจ าลอง

โจทย์สถานการณ์ขึ้นมาและลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้
หรือไม่ 

3. Simulation คือการทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริงและลองใช้แผน BCP มา
ประยุกต์ใช้ 

4. Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคยีงสถานการณ์จริงมากที่สุด 
• เพื่อเตรียมความพร้อมตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบคุลากรและประสิทธิภาพของแผนใน

การตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ ดังนั้นองค์กรควรจะมีการปรับปรุง และทบทวนแผน BCM อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 6 
การปลูกฝัง BCM ให้เปน็ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  
(Embedding BCM in the Organization's Culture) 
 
 
 

• พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมี
เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
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“การจัดท า BCP นั้นคลอบคลุมทั้ง
ระบบ IT และระบบ Non – IT แต่
ถ้ ากล่ า วถึ ง การจั ดท า  Disaster 
Recovery Planning หรือ DRP ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของ BCP จะเน้นไปที่
การกู้คืนระบบ IT เป็นหลัก” 
 

“BCM ไม่ใช่เรื่องเฉพาะ IT แต่  
IT เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งใน
กระบวนการท า BCM” 
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ขอบพระคุณ 
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