
RMUTP Research Journal Humanities and Social Sciences Vol. 3, No. 2, July-December 2018

93

มาตรฐาน ISO 22301: ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
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บทคัดย่อ
  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาองค์กรหลายแห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ องค์กรใน

ยุคโลกาภิวัตน์จึงจ�าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน โดยน�ามาตรฐาน ISO 22301 มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ และสามารถจัดการ

ภาวะวิกฤติให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกสารทาง

วิชาการ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และรวบรวมเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301 โดยเร่ิมต้นอธิบาย

ถึงแนวคิดของระบบ BCM ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 และน�าเสนอปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐาน 

ISO 22301 สู่ความส�าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 3 ฝ่าย เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน

และผลักดันให้องค์กรสามารถจัดการระบบ BCM ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทีมงาน 

BCM ต้องมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดมาตรฐาน ISO 22301 สามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐาน 

ISO 22301 สู่การปฏิบัติ และบุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความตระหนักถึงความส�าคัญ ให้ความร่วมมือในการ

ปฏบิตัติามแผนงานอย่างต่อเนือ่งจนพฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กร ส่วนในตอนท้ายของบทความวชิาการได้ยกตวัอย่าง

การท�าระบบ BCM ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 ขององค์กรในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ทีเ่ริม่ต้นท�ามาตรฐาน ISO 22301 ให้สามารถน�าแนวคดินีไ้ปปรับใช้และเช่ือมโยงไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม

ค�าส�าคัญ: มาตรฐาน ISO 22301 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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ISO 22301: Key Success Factors
Nipa Wiriyapipat¹*

Abstract
 From the past, many organizations have been severe impacted to their business continuity 

from unexpected disruptions or disasters. Disruptions to the business can result in company damage 

and failure. Therefore, it is necessity for all organizations to establish and to apply a business 

continuity management (BCM) system based on ISO 22301 appropriate to its needs. It has been 

developed to protect against the likelihood of occurrence and recover from major incidents, 

resume critical business activities and speed up the return to normal operations. This article is 

aim to study on the academic documents, relevant literatures and to combine its knowledge 

about ISO 22301 with full explanation of BCM concept. Under the framework of ISO 22301, the 

process will be driven effectively to the success by 3 key factors starting from the executive 

management’s encouragement with its own set of goal in gearing forward to the BCM system. 

With full knowledge and clear understanding, the BCM team will play a major role to ensure that 

a crisis management framework is consistent with best practice. All levels of staff members are 

fully aware of their role within the system and able to implement successfully with full 

co-operations and the opportunity to continuously improve company business culture. Lastly, a 

recognized benchmark of good practice in BCM operation by one organization in Thailand has 

been mentioned as an example herewith. It goes without any doubts that it will be useful for 

other organizations those who like to follow and apply into good practice in accordance with the 

ISO 22301 effectively.
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บทน�า
 การด�าเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นท้ังจากปัจจัย

ภายนอกและภายในองค์กร อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ พายุ น�้าท่วม ไฟป่า ไฟฟ้าดับ โรคระบาด การก่อการร้าย 

วินาศกรรม จราจล การชุมนุมทางการเมือง และการจารกรรมข้อมูลทางการค้า รวมถึงความผิดพลาดในการด�าเนิน

ธุรกิจขององค์กร เช่น สินค้าไม่ปลอดภัยหรือปนเปื้อน หรือความบกพร่องในงานบริการ ดังเช่นการเกิดภาวะวิกฤติิ 

ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ได้แก่ วกิฤติกิารณ์การเงนิในเอเซียหรอืวกิฤติิต้มย�ากุง้ 

ในปี พ.ศ. 2540 เหตวุนิาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ภยัธรรมชาตจิากสนึามใินประเทศ

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2547 การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก ในปี พ.ศ. 2547 ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ใช้ Facebook รั่วไหล ในปี พ.ศ. 2561 และการเรียกรถยนต์กลับคืน เน่ืองจากความผิดพลาดด้านมาตรฐาน

ความปลอดภัยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งวิกฤติิการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

โดยตรง เช่น ความวุ่นวายทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552 และปี พ.ศ. 2556-2557 และการเกิดอุทกภัย

ครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 ภาวะวิกฤติิดังกล่าวส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

หลายด้าน อาทิ ด้านการเงิน ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร ท�าให้ลูกค้าขาดความเช่ือม่ัน ส่งผล

กระทบต่อยอดขายสินค้า และอาจน�าไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังนั้น องค์กรจึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม

และด�าเนินการเชิงรุก เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการวิจัยเชิงส�ารวจของ Mitroff and

Alpaslan (2003) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการภาวะวิกฤติิขององค์กร” โดยส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 500 องค์กร พบว่า ร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างยังขาดเครื่องมือด้านการจัดการภาวะวิกฤติิ ในขณะที่กลุ่ม

ตวัอย่างถงึร้อยละ 95 ไม่มีการเตรยีมความพร้อมด้านการจัดการภาวะวกิฤติ ิผลการส�ารวจดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่า

องค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และไม่มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับ

วิกฤติิการณ์ดังกล่าว 

  ด้วยเหตุนี้ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization: ISO) จึงได้จัดท�ามาตรฐาน ISO 22301 ขึ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2555 

โดยระบุข้อก�าหนดต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและรับมือ

กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด บทความวิชาการนี้จึงมุ่งน�าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301 และ

ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 22301 สู่ความส�าเร็จ เพื่อให้องค์กรป้องกันการหยุดชะงักและสามารถ

จัดการภาวะวิกฤติิให้กลับสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 22301 ขององค์กรใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการภาวะวิกฤติิอย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรฐาน ISO 22301: แนวคิดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) หมายถึง องค์รวม

ของกระบวนการบริหาร ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามน้ันต่อการด�าเนินธุรกิจ และให้

แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของ

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ชือ่เสยีง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมทีส่ร้างมลูค่าทีมี่ประสทิธผิล (องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต,ิ 

2556, น.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรวางแผน เพื่อปกป้องและลดโอกาสของการเกิดอุบัติการณ์ที่จะท�าให้

เกิดการหยุดชะงัก สามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและรับมือกับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งฟื้นฟูให้กลับมา
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ด�าเนินการได้อย่างปกติ ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ 

 มาตรฐาน ISO 22301 ได้ระบุข้อก�าหนดของระบบ BCM ไว้ 10 ข้อ (ภาพที่ 1) โดยข้อก�าหนดที่ 1 ถึงข้อ

ก�าหนดที ่3 จะเป็นบทน�าทัว่ไปเช่นเดยีวกับมาตรฐานระบบบรหิารจดัการอืน่ ๆ  ส่วนข้อก�าหนดหลกัของระบบ BCM 

จะเร่ิมต้นตัง้แต่ข้อก�าหนดที ่4 ถงึข้อก�าหนดที ่10 ซึง่สามารถสรปุได้ดงันี ้(ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม, 

2556, น.5-6, 16-38; กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์, 2555, น.15)

ภาพที่ 1 ข้อก�าหนดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ที่มา: Glen Bricker (2013)

 1. ขอบข่าย (Scope) ระบุถึงข้อก�าหนดทั่วไปเพื่อวางแผน จัดท�า น�าไปปฏิบัติ ด�าเนินการ เฝ้าระวัง

ทบทวน รักษาไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการท่ีเป็นเอกสารอย่างต่อเน่ือง รวมถึงก�าหนดขอบข่ายในการน�า

มาตรฐาน ISO 22301 ไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท โดยองค์กรสามารถออกแบบระบบ 

BCM ให้เหมาะสมกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการจ้างงาน และโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งก�าหนดให้

มาตรฐาน ISO 22301 นี้เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งองค์กรสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก 

(Third Party Certification) ได้

 2. เอกสารอ้างอิง (Normative References) ประกอบด้วยเอกสารที่น�าไปปฏิบัติตามข้อก�าหนด

มาตรฐาน ISO 22301

 3. บทนิยาม (Terms and Definitions) ประกอบด้วยความหมายของค�าศัพท์ส�าคัญที่ใช้ในมาตรฐาน 

ISO 22301
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 4. บริบทขององค์กร (Context of the Organization) ระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร หน้าที่งาน 

ผลิตภัณฑ์ การบริการ หุ้นส่วน ห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ

เป้าประสงค์ขององค์กร ข้อก�าหนดด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจขององค์กรหยุดชะงัก เกณฑ์ความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ รวมทั้งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม

 5. ความเป็นผู้น�า (Leadership) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนระบบ

BCM และอ�านวยการให้เกิดประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ของระบบ BCM ให้สอดรบั

กบักลยทุธ์ขององค์กร บรูณาการข้อก�าหนดของระบบ BCM กบักระบวนการทางธุรกิจขององค์กร สนบัสนนุทรพัยากร

ที่จ�าเป็น สื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของระบบ BCM นอกจากนี้ ผู้บริหาร

ระดับสูงจัดตั้งทีมงาน BCM พร้อมทั้งมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบ BCM อย่างชัดเจน

เพื่อท�าหน้าที่วางแผน จัดท�า น�าไปปฏิบัติ ด�าเนินการ เฝ้าระวัง ทบทวน และรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง

 6. การวางแผน (Planning) องค์กรต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลให้

การด�าเนนิธรุกจิขององค์กรหยดุชะงกั รวมถงึความต้องการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยีและข้อก�าหนดต่าง ๆ

ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 และน�ามาก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยวิธีด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่

ต้องการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธีประเมินผลท่ีสามารถวัดได้ และการเฝ้าระวัง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 7. การสนับสนุน (Support) องค์กรต้องพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจ�าเป็นส�าหรับการจัดท�า 

การน�าไปปฏิบัติ การรักษา และการปรับปรุงระบบ BCM ซ่ึงประกอบด้วย ความตระหนักและความสามารถของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ม่ันใจว่าบุคลากรมีความสามารถพ้ืนฐานและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

การสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ลูกจ้าง หุ้นส่วน ชุมชนท้องถิ่น และส่ือมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีอุปกรณ์

และวิธีการสื่อสารอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดท�าและควบคุมเอกสารสารสนเทศที่มีประสิทธิผลตามข้อก�าหนด

ของระบบ BCM

 8. การด�าเนินการ (Operations) ประกอบด้วย

  8.1 การควบคุมกระบวนการ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

   8.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเส่ียง โดยวิเคราะห์และประเมินถึงแนวโน้ม

ของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน จัดล�าดับความส�าคัญของความเส่ียง พร้อมทั้งก�าหนดระดับความเส่ียงที่องค์กร

สามารถยอมรับได้ 

  8.3 การก�าหนดและเลอืกกลยทุธ์ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ เพือ่ปกป้อง บรรเทา ฟ้ืนฟ ูและตอบสนองต่อ

การหยุดชะงัก

  8.4 การจัดท�าและน�าข้ันตอนการด�าเนินงาน BCM ไปปฏิบัติ โดยบุคลากรและทีมงานที่รับผิดชอบมี

อ�านาจหน้าที่ในการแจ้งเตือนต่อภาวะฉุกเฉิน การส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและส่ือมวลชนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การสัง่การให้เริม่ตอบสนองต่ออบุตักิารณ์ทีท่�าให้เกดิการหยดุชะงกั รวมถงึมาตรการฟ้ืนฟภูายหลงัการเกดิอบุตักิารณ์

  8.5 การฝึกซ้อมและทดสอบขั้นตอนด�าเนินงานของระบบ BCM บนพื้นฐานของสถานการณ์สมมติที่

เหมาะสม เพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบ BCM อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดท�ารายงานสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ

สิ่งที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ที่ท�าให้เกิดการหยุดชะงักให้เหลือน้อยที่สุด 
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 9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) เริ่มต้นจากการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ 

และการประเมินผล โดยก�าหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน

มีการตรวจประเมินภายในองค์กรตามช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้ รวมถึงการทบทวนการบริหารงานของระบบ BCM 

เพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนินงานของระบบ BCM ยังคงเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  10. การปรับปรุง (Improvement) ระบุถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบ BCM พิจารณาถึง

สาเหตุ แนวทางแก้ไข และประเมินผลที่ได้รับจากการแก้ไข พร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ BCM เกิด

ประสิทธิผล 

 พร้อมกันนี้ มาตรฐาน ISO 22301 ได้น�ารูปแบบ PDCA (PDCA Model) มาประยุกต์ใช้กับระบบ BCM  

ดังภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงระบบ BCM ที่มีปัจจัยน�าเข้า (Input) จากผู้มีส่วนได้เสียและข้อก�าหนดส�าหรับ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยผ่านการด�าเนินการและกระบวนการที่จ�าเป็น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามข้อก�าหนด 

ดังนี้ (ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556, น.3) 

ภาพที่ 2 รูปแบบ PDCA ที่น�ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการของระบบ BCM

ที่มา: ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2556, น.3)

 1. การวางแผน (Plan) จัดท�านโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การควบคุม 

กระบวนการ และขัน้ตอนการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัการปรบัปรงุความต่อเนือ่งทางธรุกจิ เพือ่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์

ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร

  2. การปฏิบัติ (Do) น�าไปปฏิบัติและด�าเนินการตามนโยบาย การควบคุม กระบวนการ และขั้นตอนการ

ด�าเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 3. การตรวจสอบ (Check) เฝ้าระวังและทบทวนสมรรถนะเทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์ รายงาน

ผลลัพธ์ต่อฝ่ายบริหารเพื่อทบทวน และสั่งให้ด�าเนินการเพื่อการฟื้นฟูและการปรับปรุง

 4. การแก้ไขและปรบัปรงุ (Act) รักษาและปรบัปรงุระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ โดยท�าการ

แก้ไขบนพืน้ฐานของผลการตดัสนิใจจากการบรหิารงาน การทบทวนขอบข่ายของระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทาง

ธุรกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
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มาตรฐาน ISO 22301: ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
  องค์กรจะประสบความส�าเร็จในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301

หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ “คน” หรือบุคลากรในองค์กร เนื่องจาก “คน” เป็นผู้ด�าเนินงานทุกขั้นตอนไปสู่เป้าหมาย

เริ่มต้นจากการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนแก่องค์กร ดังนั้น ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อน

มาตรฐาน ISO 22301 สู่ความส�าเร็จ จึงประกอบด้วยบุคลากร 3 ฝ่าย ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความ

มุ่งมั่นท่ีจะผลักดันไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนมาตรฐาน  

ISO 22301 มีดังนี้

  1.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูต้องประกาศเป็นภารกจิขององค์กร โดยก�าหนดให้แนวคิดมาตรฐาน ISO 22301 

เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายขององค์กร ซึ่งจะน�าไปสู่ทิศทางการท�างานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงาน 

ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ถึงเจตนารมณ์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม    

   1.2 ผู้บริหารระดับสูงมีค�าสั่งแต่งตั้งทีมงาน BCM โดยระบุอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน พร้อมทั้งมีการประกาศหรือเผยแพร่ค�าสั่งแต่งตั้งไปยังบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่าง

ทั่วถึง และให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน BCM 

   1.3 ผูบ้รหิารระดับสงูสนบัสนนุทรพัยากรทีจ่�าเป็นและสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  อย่างเป็นรปูธรรม 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน BCM เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน เทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ   

  1.4 ผูบ้รหิารระดบัสงูสือ่สารกบับคุลากรภายในองค์กรและผู้มส่ีวนได้เสยีให้ได้รับรูถ้งึความมุง่ม่ันตัง้ใจ

ขององค์กร โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารระดับสูงลงมือท�าเป็นตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะ

ช่วยให้กลไกการด�าเนินงาน BCM มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  1.5 ผู้บริหารระดับสูงติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงความใส่ใจ

อย่างจริงจังของผู้บริหารระดับสูง และมั่นใจได้ว่า การด�าเนินงาน BCM เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  1.6 ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดให้เป้าหมายด้าน BCM เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมินผลงานประจ�าปี

และสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม BCM โดยการให้รางวัล เช่น การยกย่องหรือชมเชย 

บุคลากรหรือทีมงานที่สามารถบริหารจัดการ BCM ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

  1.7 สิ่งส�าคัญที่ผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณาคือ การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

องค์กร โดยผูบ้รหิารระดบัสงูผลกัดนัให้ BCM เป็นแผนระยะยาว (Long-term Planning) ขององค์กร เพือ่ให้พนกังาน

ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมนิยมที่ปฏิบัติร่วมกันและเชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรมองค์กร

 2. ทีมงาน BCM (BCM Team) ท�าหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 22301

เนื่องจากเป็นผู้รับนโยบายด้าน BCM จากผู้บริหารระดับสูงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บทบาทส�าคัญของทีมงาน 

BCM มีดังนี้

  2.1 ทีมงาน BCM จ�าเป็นต้องมีความรู ้และความเข้าใจในการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน  

ISO 22301 และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดมาตรฐาน ISO 22301 ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ

เป็นที่ยอมรับภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี สามารถติดตามงานได้อย่าง

ใกล้ชิด และผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีทีม BCM ควรประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานท่ีเพื่อช่วยงานด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ฝ่าย
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พยาบาลเพื่อช่วยงานด้านการปฐมพยาบาลและการจัดล�าดับความรุนแรงตามอาการของผู้ประสบเหตุ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายธุรการเพื่อช่วยงานด้านระบบเอกสาร เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อช่วยงานด้านงบประมาณที่จ�าเป็น เป็นต้น

  2.2 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) จากสภาพปัญหาขององค์กร

หรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นว่า องค์กรมีโอกาสได้รับผลกระทบทางธุรกิจในด้านใด เช่น น�้าท่วม ไฟไหม้ 

แผ่นดินไหว สารเคมีรั่วไหล การจลาจล หรือการก่อวินาศกรรม และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment: RA) 

ถงึระดบัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ ความเร่งด่วนในการป้องกนัและแก้ไข การวเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิท�าได้ 

3 วิธีหลัก ๆ คือ (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2556, น.1-3)

   2.2.1 Survey คือ การท�าแบบสอบถาม ซึง่ท�าให้ได้ข้อมลูจ�านวนมาก แต่อาจมปัีญหาด้านคณุภาพ

ของข้อมูล หากการตอบค�าถามไม่สมบูรณ์

    2.2.2 Interview คือ การสัมภาษณ์ ซึ่งท�าให้ได้ข้อมูลที่ดี แต่ใช้เวลานาน

    2.2.3 Focus Group คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งท�าให้ได้ค�าตอบที่รวดเร็วและเปิดโอกาส

ให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น

  2.3 ก�าหนดกลยุทธ์ BCM (BCM Strategy) เพื่อเสนอกระบวนการหรือมาตรการในการป้องกันและ

รับมอืกบัภาวะวิกฤต ิโดยทมีงาน BCM น�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิและผลการประเมนิความเส่ียง

มาก�าหนดกลยทุธ์กูคื้น (Recovery Strategy) พร้อมทัง้จดัท�าแผนปฏบิติัการทีเ่ป็นรปูธรรม มุง่เน้นถงึกระบวนการที่

จ�าเป็นต้องปฏิบัติ โดยระบุถึงบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ขั้นตอนด�าเนินการและมาตรการต่าง ๆ  ใน

การจดัการภาวะวกิฤต ิวธิกีารกอบกูส้ถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกต ิระยะเวลาด�าเนนิการ สถานทีต่ัง้ส�ารองในกรณี

เกิดภาวะวกิฤติ อปุกรณ์สือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ข้าถงึข้อมลูได้สะดวกและรวดเรว็ในช่วงทีเ่กดิวิกฤตกิารณ์  

เป็นต้น ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะจัดท�า 3 แผน ได้แก่ แผนจัดการภาวะฉุกเฉิน (Incident Management Plans: IMP) 

เพื่อจัดการและระงับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น แผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plans: 

BCP) เพื่อจัดการต่อการหยุดชะงักและด�าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และแผนกู้คืนธุรกิจ (Disaster Recovery 

Plans: DRP) เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูธุรกิจภายหลังภาวะวิกฤติผ่านพ้นไป (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 

2556, น.1-4; ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, น.8)

  2.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ BCM ตามกรอบมาตรฐาน  

ISO 22301 พร้อมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอความร่วมมอืในการปฏบิตัติามนโยบายด้าน BCM 

โดยทีมงาน BCM ควรชี้ให้เห็นว่า วิกฤติิการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบถึงทุกคนในองค์กร อาจเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งบุคลากรทุกระดับควรตระหนักและตื่นตัวที่จะจัดการภาวะวิกฤติร่วมกัน

  2.5 ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทั้งในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบ BCM ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 และฝึกฝนแผนปฏิบัติการ BCM โดยมุ่งเน้นการสร้างสถานการณ์

จ�าลองในหน่วยงาน เพื่อสามารถน�าไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม พร้อมทั้งการสร้าง

จิตส�านึกด้าน BCM เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการรับมือต่อวิกฤติิการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน

  2.6 ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งคือ การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนสม�่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า 

แผนปฏิบัติการ BCM สามารถใช้ได้ผลจริง ทีมงาน BCM จึงควรทดสอบความพร้อมและความสามารถของทีม BCM 

ว่าสามารถปฏบิตัติามแผนหรอืไม่ บคุลากรทีเ่กีย่วข้องให้ความร่วมมอืมากน้อยเพยีงใด พร้อมทัง้รายงานสถานการณ์
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และผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มีปัญหา

และอุปสรรคอะไรบ้าง วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และน�ามาเป็นข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยรูปแบบการ

ทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ได้แก่ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, น.8-9)

   2.6.1 Call Tree คอื การซ้อมแจ้งเหตฉุกุเฉนิให้กบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องตามผงัรายชือ่ทางโทรศพัท์

   2.6.2 Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยก�าหนดโจทย์วิกฤติิการณ์ขึ้นมา และน�าแผน BCP มาพิจารณในแต่ละขั้นตอนว่า สามารถจัดการกับวิกฤติิการณ์

จากโจทย์ที่ก�าหนดขึ้นได้หรือไม่    

   2.6.3 Simulation คือ การจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง โดยทดลองน�าแผน BCP มาประยุกต์ใช้

   2.6.4 Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด

 3. บคุลากร (People) ปัญหาและอปุสรรคส�าคัญในน�ามาตรฐาน ISO 22301 มาใช้ในองค์กรคอื บคุลากร

บางส่วนไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ขาดจิตส�านึกที่จะร่วมกันป้องกันและ

แก้ไข ดังนั้นการน�ามาตรฐาน ISO 22301 มาใช้ในองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ

ในองค์กร ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง บุคลากรจ�าเป็นต้องให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ระบบ BCM 

สมัฤทธิผ์ล ซึง่นอกจากจะช่วยยกระดบัความรูใ้นมาตรฐาน ISO 22301 แล้ว ยงักระตุน้ให้เกดิการสร้างสรรค์กจิกรรม

หรอืมาตรการด้าน BCM ช่วยให้บคุลากรรูสึ้กถึงความเป็นเจ้าของกจิกรรม จนพฒันาเป็นจติส�านกึการมส่ีวนร่วมของ

บุคลากรสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่า

 ในปัจจุบันองค์กรในประเทศไทยให้ความสนใจในการจัดท�าระบบ BCM ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 

อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (2556, น. 4-13) ได้จัดท�าระบบ BCM ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อป้องกันและ

รับมือกับภัยพิบัติด้านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศเสียหาย ไม่สามารถท�างานได้ หรือระบบเครือข่ายล่ม 

โดยผู้บริหารระดับสูงของ อพวช. ก�าหนดนโยบายการสร้างความต่อเน่ืองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างชัดเจน และก�าหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท�างาน BCM อพวช. ซึ่งแบ่งกลุ่มงาน

เป็นหน่วยต่าง ๆ เช่น หน่วยติดตามสถานการณ์ หน่วยรับแจ้งเหตุการณ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยปฏิบัติการ 

หน่วยสนับสนุน หน่วยงบประมาณและการเงิน (ดังภาพที่ 3) 
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 ผู้บริหารระดับสูงของ อพวช. แต่งตั้งคณะท�างาน BCM ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรในส่วนงานและฝ่าย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร ส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ส่วนการ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน เป็นต้น โดยคณะท�างาน BCM ของ อพวช. มีบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งภาวะวิกฤติสิ้นสุดลง ได้แก่

 1. ส�ารวจและประเมินความเสียหายของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูลที่จ�าเป็นต้อง

แก้ไขหรือกู้คืน พร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการแก้ไข

 2. ก�าหนดกลยุทธ์กู้คืนระบบ ในกรณีที่ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย โดย อพวช. ได้เตรียมสถานที่

ตั้งส�ารองในการกู้คืนระบบไว้ 2 แห่ง คือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 

พร้อมทั้งจัดท�าแผนกู้คืนระบบ ซึ่งแบ่งตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 5 แผน คือ (ดังตารางที่ 1) (องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2556, น.4-13) 

  2.1 แผนการใช้ระบบส�ารองกรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ 

  2.2 แผนการปฏิบัติงานจากระยะไกลนอกส�านักงาน

  2.3 แผนการแก้ไขระบบหลักที่เกิดการหยุดชะงัก

  2.4 แผนการแก้ไขระบบเครือข่าย

  2.5 แผนการแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ภาพที่ 3 โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท�างาน BCM อพวช.

ที่มา: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (2556, น.4-13)
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างแผนกู้คืนระบบของ อพวช.
กรณี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง แผนกู้คืนระบบ

1 ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ตึกถล่ม การก่อ

วินาศกรรม ซึ่งท�าให้ระบบหลักไม่

สามารถให้บริการได้

ระดับ 2 หรือ 3 โดยขึ้นอยู่กับ

ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น

• แผนการใช้ระบบส�ารองกรณีระบบหลักไม่

  สามารถใช้งานได้

• แผนการปฏิบัติจากระยะไกลนอกส�านักงาน

2 น�้าท่วมขังต่อเนื่องที่ไซต์หลัก และ

ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายไม่สามารถ

ใช้งานได้

ระดับ 2 หรือ 3 โดยขึ้นอยู่กับ

ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น

• แผนการใช้ระบบส�ารองกรณีระบบหลักไม่

  สามารถใช้งานได้

• แผนการปฏิบัติงานจากระยะไกลนอก

  ส�านักงาน

3 น�้าท่วมขังต่อเนื่องที่ไซต์หลัก แต่

ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายยังสามารถ

ใช้งานได้

ระดับ 2 หรือ 3 โดยขึ้นอยู่กับ

ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น

• แผนการปฏิบัติงานจากระยะไกลนอก

  ส�านักงาน

4 ระบบซอฟแวร์ อุปกรณ์ หรือข้อมูล

เกิดความเสียหาย

ระดับ 2 • แผนการแก้ไขระบบหลักที่เกิดการหยุดชะงัก

• แผนการแก้ไขระบบเครือข่าย

5 ไฟฟ้าดับต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งท�าให้

ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้

ระดับ 2 • แผนการแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง

• แผนการใช้ระบบส�ารองกรณีระบบหลัก

  ไม่สามารถใช้งานได้

• แผนการปฏิบัติงานจากระยะไกล

  นอกส�านักงาน

ที่มา: ปรับปรุงจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (2556, น.4-13)

 3. บริหารจัดการ ประสานงาน และสั่งการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

เช่น ประสานงานกบัฝ่ายอาคารและสถานที ่เพือ่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบปรบัอากาศ และระบบ

รักษาความปลอดภัย ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ตามที่ต้องการ

ประสานงานกับฝ่ายงบประมาณและการเงิน เพ่ือเสนอแผนงบประมาณส�าหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการกู้คืนระบบ 

และประสานงานกับฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เพือ่แจ้งข้อมลูข่าวสารหรือแถลงข่าวเกีย่วกับสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ให้พนกังาน

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็นต้น

 4. ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การกู้คืนระบบอย่างต่อเนื่อง และจัดท�ารายงานสรุปสถานการณ์ 

(After Action Report) ให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบภายหลังภาวะวิกฤติสิ้นสุดลง

 5. ฝึกอบรมพนักงาน อพวช. ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน�าแผนมาใช้ยาม

ฉกุเฉนิ พร้อมทัง้ท�าการทดสอบแผนปีละ 1 ครัง้ เพือ่ปรบัปรงุแผนให้มคีวามเหมาะสมและสามารถน�าไปใช้ได้ผลจรงิ 

 6. ผู้บริหารระดับสูงและคณะท�างาน BCM ของ อพวช. ปลูกฝังให้การจัดท�าระบบ BCM เป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองค์กร โดยสื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญถึงปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขและให้ความ

ร่วมมือที่จะปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นค่านิยมและพัฒนาเป็นจิตส�านึกการมีส่วนร่วม เพื่อให้ระบบ 

BCM ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 ขององค์กรสัมฤทธิ์ผล 
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สรุปและข้อเสนอแนะ
 มาตรฐาน ISO 22301 เป็นเครื่องมือระดับสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการต่อภาวะวิกฤติครอบคลุม 3 ด้านคือ การเตรียม

ความพร้อมเพือ่รบัมอืกบัภาวะวกิฤต ิการก�าจดัภาวะวกิฤต ิและการฟ้ืนฟหูลงัเกดิภาวะวกิฤต ิมาตรฐาน ISO 22301 

จึงเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องการเกิดอุบัติการณ์ที่จะท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ช่วยลดระดับความสูญ

เสียที่เกิดขึ้น และช่วยให้องค์กรสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนมาตรฐาน ISO 

22301 สู่ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับบุคลากร 3 ฝ่าย โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนและ

ผลักดันให้องค์กรสามารถจัดการระบบ BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301 ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทีมงาน BCM ต้องมี

ความรู้และความเข้าใจแนวคิดมาตรฐาน ISO 22301 สามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 22301 

สู่การปฏิบัติ และบุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความตระหนักถึงความส�าคัญ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผน

งานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�าคัญซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักละเลยและควรตระหนัก

ถึงความส�าคัญอย่างจริงจังในการจัดการภาวะวิกฤติิ คือ 

 1. การสร้างแผนรับมือกับภาวะวิกฤติไว้ล่วงหน้าในทุกวิกฤติิการณ์ เน่ืองจากการเตรียมความพร้อม คือ  

การป้องกันการเกดิภาวะวกิฤติ ิซึง่มกัพบว่า องค์กรส่วนใหญ่จะรอให้เหตกุารณ์เกดิขึน้ก่อนแล้วจงึคดิหาแนวทางแก้ไข

 2. การจดัการสือ่สารในระหว่างเกดิภาวะวกิฤตไิด้อย่างชดัเจน ถกูต้อง และรวดเรว็ เพือ่ป้องกนัความสับสน

ในการสือ่สาร ผูร้บัผดิชอบได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง สามารถด�าเนนิการตามขัน้ตอนของแผนได้อย่างมีประสิทธภิาพ และ

สามารถสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง สื่อ และสังคมได้อย่างทั่วถึง 

 3. การซักซ้อมและทดสอบแผนการจัดการภาวะวิกฤติิกับผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากองค์กรบางแห่งมีแผนการป้องกันภาวะวิกฤติ แต่ไม่ให้ความส�าคัญในการซักซ้อม ขาดการทบทวนแผน

ซึ่งอาจน�าไปสู่การด�าเนินงานผิดพลาดเมื่อวิกฤติิการณ์จริงเกิดขึ้น 
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