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ผลกระทบเป็นโดมิโนจากไวรัสโคโรนา

นาที่่น่�เรื�องให้ญ่ที่่�ส่ดที่่�ไม่พ้ดถ้งไม่ได�คือ COVID-19 โรค 

ระบาดครั�งให้ญ่ท่ี่�กำาลงัล่กลามไปที่ั�วโลก และส่งผู้ลกระที่บกว�างขวาง 

ต่อท่ี่กวงการอย่างห้ล่กเล่�ยงไม่ได� ทัี่�งภัาคธ่รกิจำ อ่ตสาห้กรรม ตลอดถ้ง 

ชื้่วิตความเป็นอย้่ของประชื้าชื้นอย่างเราๆ 

นอกจำากเรื�องห้น�ากากอนามัยห้าซึ่ื�อไม่ได�ห้รือที่่�ม่ขายก็แพง 

เกินจำริง ซึ่้�งสวนที่างกับรายได�ที่่�เริ�มห้ดห้าย สืบเนื�องจำากบางกิจำการที่่�  

ต�องปิดชื้ั�วคราวเพื�อป้องกันการแพร่ระบาด ห้รือธ่รกิจำที่่องเที่่�ยว 

โรงแรม สายการบินท่ี่�ได�รับผู้ลกระที่บเป็นรายแรกๆ แต่จำำาต�องกัดฟัันส้� 

ประคับประคองกิจำการโดยประกาศลดเงินเดือนผู้้�บริห้ารลง 20-50% 

ห้รือให้�พนักงานสมัครใจำลาห้ย่ดโดยไม่รับค่าจำ�าง เพื�อลดค่าใชื้�จำ่าย 

แที่นการปรับลดพนักงาน ...แต่สถูานการณ์เช้่นนี�จะต่อัเน่�อังไป็อีัก 

ยู่าวนานแค่ำไหน แลิะจะสิ�นสุดลิงเม่ิ�อัใดเป็็นเร่�อังทีั�ไม่ิอัาจคำาดการณ์ได้ 

เครื่องมือบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คอลัมน์น่�จำ้งขอแนะนำาให้�ร้�จำัก BCM (Business Conti-

nuity Management) ซึ่้�งเป็นมาตรฐานสากลที่่�องค์กรชื้ั�นนำาที่ั�วโลก 

ต่างนำามาใชื้�เพื�อรับมือกับสถานการณ์ที่่�ม่ความผู้ันผู้วน ความเส่�ยง 

ห้รือภััยค่กคามร้ปแบบต่างๆ เชื้่น ภััยธรรมชื้าติ วินาศกรรม การโจำมต ่

ที่างไซึ่เบอร์ โรคระบาด ห้รือปัจำจัำยเส่�ยงใดๆ ก็ตามที่่�อาจำส่งผู้ล 

กระที่บร่นแรง โดยม่เป้าห้มายห้ลักคือการที่ำาให้�ธ่รกิจำยังคงดำาเนิน  

ต่อไปได�โดยไม่ห้ย่ดชื้ะงักเมื�อต�องเผู้ชื้ิญวิกฤตการณ์ดังกล่าว เป็น 

เครื�องมือที่่�จำะชื้่วยป้องกันความเส่ยห้ายม้ลค่ามห้าศาล ที่ั�งยังสร�าง 

ห้ลักประกันและความมั�นใจำให้�ล้กค�า ค้่ค�า ตลอดจำนผู้้�ถือห้่�น ซึ่้�ง 

ส่ดที่�ายก็คือการสร�างม้ลค่า และความมั�นคงให้�กลับคืนส้่ธ่รกิจำอย่าง 

ยั�งยืน   

แนวทางการบริหารจัดการ BCM

ก�าวแรกของการบริห้ารความต่อเนื�องที่างธ่รกิจำอาจำเริ�ม 

จำากการจำัดที่ำากรอบนโยบาย และการบริห้ารจำัดการโครงการ 

การจำัดตั�งที่่มงานด�าน BCM ห้รือการกำาห้นดโครงสร�างห้น�าที่่�ความ 

รับผู้ิดชื้อบของบ่คลากรระดับต่างๆ ส่วนแนวที่างด�านการควบค่ม  

และการวางแผู้นเชื้ิงปฏิิบัติจำะประกอบด�วย 

1. การัวิเครัาะห์ผู้ลกรัะทบ้ทางธีุรักิจั (Business Impact 

Analysis: BIA) และการัป้รัะเมินความเสี�ยง (Risk Assessment: RA) 

ซึ่้�งเป็นการแยกแยะ และกำาห้นดกิจำกรรมที่่�เป็นแกนห้ลักของธ่รกิจำ 

จำะได�ร้�ว่าเมื�อเกิดเห้ต่การณ์ข้�น อะไรที่่�ต�องรักษาไว� อะไรที่่�ห้ย่ด 

ชื้ะงกัได�โดยไม่เกิดปัญห้า แล�วนำาไปเป็นข�อมล้ในการจัำดลำาดับความ 

สำาคัญ กำาห้นดกรอบเวลา และกลย่ที่ธ์ต่อไป 

2. การักำาหนดกลยุทธี์ (BC Strategy) เป็นการกำาห้นด

แนวที่างการตอบสนองต่อเห้ต่การณ์อย่างเห้มาะสมตามข�อม้ลที่่� 

ได�จำาก BIA โดยกำาห้นดเรื�องสถานที่่� (Premise) บ่คลากร (People) 

ข�อม้ล (Information) สารสนเที่ศ (IT) ผู้้�รับจำ�าง/ให้�บริการ (Supplier) 

เพื�อให้�ฟั้ �นสภัาพ และกลับมาดำาเนินงานได�เร็วที่่�ส่ด เกิดความ 

เส่ยห้ายห้รือบรรเที่าผู้ลกระที่บให้�เกิดน�อยที่่�ส่ด 

3. พูัฒนา และจััดเตรัียมแผู้นฉุกเฉิน เพื�อให้�ตอบสนอง 

ต่ออ่บัติการณ์ได�อย่างรวดเร็ว บริห้ารธ่รกิจำอย่างต่อเนื�อง โดยใชื้� 

ที่รัพยากรขั�นตำ�าอย่างเห้มาะสม

4. การัทดสอบ้ ป้รัับ้ป้รัุง และทบ้ทวนแผู้น เป็นขั�นตอน 

สำาคัญที่่�ที่ำาให้�แน่ใจำว่าระบบ BCM ที่่�จัำดเตร่ยมไว�สามารถนำาไป 

ปฏิิบัติได�อย่างม่ประสิที่ธิผู้ลตามที่่�ต�องการ

ที่่�กล่าวมาเป็นเพ่ยงกรอบแนวที่างคร่าวๆ แน่นอนว่าห้ัวใจำ 

สำาคัญของมาตรการใดๆ ก็ตามคือการที่ำาให้� แผู้น และนโยบาย 

ต่างๆ ที่่�กำาห้นดไว�ถ้กนำาไปใชื้�จำริงอย่าง ต่อเนื�อง ม่การติดตาม 

และรายงาน ผู้ลอย่างสมำ�าเสมอ พนักงานที่่กระดับเข�าใจำ 

เห้็นความสำาคัญ และนำาไปปฏิิบัติจำนกลาย เป็นส่วนห้น้�งของ

วัฒนธรรมองค์กรได�ซึ่้�งนับเป็นขั�นตอนที่่�ยากที่่�ส่ด 

สำาห้รับผู้้�ที่่�สนใจำ สามารถศ้กษารายละเอ่ยดเพิ�มเติม 

ได�ใน “ค้่ม้อการับ้รัิหารั และการัส่งเสรัิม BCM (ภาคป้ฏิิบ้ัติ)” 

ในเล่มแนะนำาวิธ่การที่ำาให้� BCM ถ้กนำาไปใชื้�ได�อย่างราบรื�น 

ประสบผู้ลสำาเร็จำ สามารถฝ่ังรากล้กจำนกลายเป็นวัฒนธรรม 

องค์กร พร�อมด�วยตัวอย่างแบบฟัอร์มต่างๆ ที่่�เป็นเครื�องมือ 

พรรณพิมล กิจไพฑูรย์  

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

ทางรอดของธ่รกิจท�ามกลี่างวิกฤต COVID 19BCM... 

คู่่�มืือการบริหาร และการส่�งเส่ริมื 

BCM (ภาคู่ปฏิิบัติิ)
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หนังสือช้ัีนส้ง สำาหรับชีนช้ัีนส้ง (?)
อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

นาน
ที่่ปีห้นที่างสำานักพิมพ์ภัาษาและวัฒนธรรมจำะยอม 

ออกห้นังสือระดับส้งกับเขากันบ�าง แต่ก็ต�องออกตัว 

ก่อนว่ากระบวนการผู้ลิตห้นังสือระดับส้งขนาดน่�ไม่ใชื้่เรื�องง่ายเลย 

ห้าคนแปลว่ายากแล�ว แปลยาก ตรวจำยากไปอ่ก มิห้นำาซึ่ำ�ายังไม่ค่อย

เป็นที่่�ต�องการของตลาด เพราะจำะว่าไปก็เป็นระดับของห้นังสือที่่� 

เฉพาะกล่่มพอสมควร ไม่ใชื้่คนทัี่�วไปน้กจำะห้ยิบมาอ่านเล่นๆ ได� 

แต่ในท่ี่�ส่ดกม่็ผู้ลงานระดบั N1 ออกมาให้�อ่านกนัจำนได� นั�นกคื็อ “Go! 

JLPT N1 ไวยากรัณ์์” นั�นเอง

ข้�นชื้ื�อว่า N1 กว่็าห้ดืข้�นคอแล�ว (ที่ำาความเข�าใจำกนัอ่กสกัครั�ง 

ระดับของการสอบวัดระดับความร้�ภัาษาญ่�ป่�น ณ ปัจำจ่ำบันจำะม่ 5 ระดับ 

เริ�มที่่� N5 ไล่ข้�นมาจำนถ้ง N1) มาอย้่ในซึ่่ร่ส์ Go! JLPT อ่กต่างห้าก 

เพิ�มระดับความห้ร้ห้ราตาแตกไปกันให้ญ่ ซึ่่ร่ส์น่�เป็นที่่�ร้ �จัำกกันใน 

คอนเซ็ึ่ปต์ว่า แน่น ห้นา ห้นกั คอืเนื�อห้าจำะแน่นกว่าซ่ึ่ร่ส์อื�นๆ พอสมควร  

เห้มาะแก่การอ่านที่บที่วนความร้�เรื�อยๆ ไม่เร่งร่บว่าต�องเอาไปใชื้�สอบ 

เพราะถ�ามาอ่านชื้่วงใกล�สอบบอกได�เลยว่าไม่ที่ันใชื้�แน่นอน...

ในห้นังสือ Go! JLPT N1 ไวยากรณ์น่�จำะแบ่งเนื�อห้าเป็น 3 

ส่วนห้ลักๆ ได�แก่ ส่วนที � 1 ไวยากรณ์ระดับประโยค 1 ม่อย้ ่

ด�วยกันทัี่�งห้มด 20 บที่ย่อยๆ เป็นส่วนที่่�แนะนำาการใชื้�โครงสร�าง 

ไวยากรณ์ต่างๆ มาสร�างเป็นประโยคที่่�สามารถสื�อความห้มายได� 

อย่างถ้กต�อง ใชื้�คำา ประเภัที่ไห้น ผู้นัรป้อะไร และม่ข�อบงัคบัอะไรบ�าง 

แต่ละบที่จำะเริ�มจำากการที่บที่วนไวยากรณ์เดิมๆ ในห้ัวข�อนั�นๆ 

ของระดับก่อนห้น�า น่�ก่อน แล�วจำ้งไล่เร่ยงไวยากรณ์ที่่�อย้่ในระดับ 

N1 มาอธิบายการใชื้� งานพร�อมประโยคตัวอย่าง ส่วนที� 2 ไวยา- 

กรณ์ระดับประโยค 2 มา เร่ยนร้�กฎเกณฑ์์บางอย่างที่่�จำำาเป็นต�อง 

คำาน้งถ้งเวลาที่่�จำะแต่งประโยค เชื้่น ร้ปเฉพาะต่างๆ (คำาน่�ต�องใชื้� 

แบบน่� ห้รือใชื้�กับร้ปประโยคน่�เที่่านั�น เป็นต�น) ร้ปอธิบายคำานาม 

ฯลฯ จำะว่าไปแล�วก็เป็นการบอกเป็นนัยๆ ว่ามาถ้ง N1 แล�วจำะมาแต่ง 

ประโยคเห้มอืนเดก็เล่นขายของอย่างท่ี่� แล�วๆ มาก็คงไม่ได�แล�วนั�นเอง 

และส่วนที� 3 ไวยากรณ์ระดับข�อความ ม่ที่ั�งห้มด 12 บที่ย่อย โดย 

สร่ปคือเป็นส่วนที่่�จำะแนะนำาวิธ่การร�อย เร่ยงประโยคย่อยๆ ที่่�เรา 

เร่ยนร้�กันไปในส่วนก่อนห้น�าน่�ให้�เป็นเนื�อ เด่ยวกัน ไม่สะเปะสะปะ 

อย่างที่่�เคยบอกไปในห้นังสือเสริมที่ักษะ การเข่ยนห้ลายๆ เล่มคือ 

เข่ยนใครๆ กเ็ข่ยนได� แต่เข่ยนแล�วอ่านร้�เรื�องห้รอืเปล่านั�นกอ่็กเรื�องห้น้�ง 

ที่�ายเล่มกจ็ำะม่ตวัอย่างข�อสอบ ดชัื้น่ และเฉลยแบบฝึ่กห้ดัให้�ตามปกติ

โดยรวมแล�ว ห้นังสือ Go! JLPT N1 ไวยากรณ์ ยังไงซึ่ะก ็

เห้มาะกับคนที่่�อย้่ในระดับ N2 กำาลังจำะก�าวข้�นส้่ N1 ห้รือคนที่่�อย้ ่

ในระดบั N1 อย่้แล�วแน่นอน แต่สิ�งท่ี่�สมัผู้สัได�คอื คนท่ี่�อย่้ในระดบัอื�นๆ  

กส็ามารถอ่านได� คอื อ่านเอาความร้�ได�เลย เพราะระดบั N1 น่�คล�ายๆ  

กับการประมวลผู้ลความร้ �ทัี่�งห้มดที่่�เราเร่ยนมาอย่างห้นักห้น่วง 

มาตบให้�เข�าที่่�เข�าที่าง อ่ดรอยรั�วต่างๆ ที่่�เคยเป็นข�อผู้ิดพลาดในสมัย

ละอ่อนให้�เราไปส้่ระดับส้งส่ดอย่างถ้งพร�อมนั�นเอง เพื�อนๆ นักอ่านที่่�

สนใจัสามารัถหาซึ่้�อได้แล้ววันนี�ที�

รั้านหนังส้อ ทั�วไป้ 

ศ้นย์หนังส้อ ส.ส.ท. ทั�ง 2 สาขา 

(สุขุมวิท 29 และพูัฒนาการั 18) 

หรั้อสั�งซึ่้�อผู้่านชื้่องทาง 

ออนไลน์ได้ที� www.tpabook.com 

ในการบริห้าร และส่งเสริม BCM ที่่กขั�นตอน โดยม่่งเน�นใชื้�วงจำร 

การจำดัการ PDCA เพื�อให้�กิจำกรรมตามแนวที่าง BCM กลายเป็นงาน

ประจำำาที่่�ดำาเนินไปอย่างม่ประสิที่ธิผู้ล และเป็นธรรมชื้าติ

เพัราะจะเกิดภูัยู่คำุกคำามิรูป็แบบใดก็ไมิ่รู้ จะเกิดเมิ่�อัไรก็ไมิ่รู ้

จะเกิดต่อัเน่�อังไป็นานแคำ่ไหนก็ไมิ่รู้

...ทัุกคำำาถูามิ แลิะทัุกวินาทัีหมิายู่ถูึงเมิ็ดเงินจำานวนมิหาศาลิ 

ทัี�ต้อังสูญี่เสียู่ไป็ !!

แล้วองคำ์กรข้องคำุณ...ม่แผนรับม่อกับส่ถู�นก�รณ์คำว�ม

ไม่แน่นอนทุ่�พร้อมเกิด้ได้้เส่มอแล้วห้ร่อยัง TPA
news


