
แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012                
 

- 1 - 

สารบญั 

1. บทน า หน้า  3 

2. แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง หน้า  5 

3. มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง  หน้า  7 

4. แนวทางปฏิบัต ิตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012)   หน้า 11 

5. เครื่องมือสนับสนุนส าหรับการประยุกต์ใช้และด าเนินการตามมาตรฐาน หน้า 28 
 
 
 
 
 
 
 
  



แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012                
 

- 2 - 

  



แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012                
 

- 3 - 

บทน ำ 
 

มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยจ าแนกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้ เ ช่น  มาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ มาตรฐานด้านการจัดการสิ ่ง แวดล้อม 
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตรฐานด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  

ทั้งนี้  มีมาตรฐานระบบการจัดการหลายฉบับที่มีการน าไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ซึ่งองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO)  รวบรวม
จ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการที่มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายของประเทศสมาชิกจาก
ทั่วโลก และเผยแพร่ผ่านรายงาน หรือ ISO Survey ซึ่งฉบับล่าสุดคือ ปี 2015 โดยผลสรุปดังในตารางที่  1 

ตารางที่ 1 จ านวนและอัตราการเติบโตของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั่วโลก  
ระหว่างป ีพ.ศ. 2556 – 2558 (ค.ศ. 2013 – 2015) 

มาตรฐาน 

ปี พ.ศ. (ค.ศ.)/ 
จ านวนผู้ที่ได้รับการรับรอง (ราย) 

ปี พ.ศ. (ค.ศ.)/ 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

จ านวน
ประเทศที่
ให้ข้อมูล  
ปี 2558 

2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2556  
(2013) 

2557  
(2014) 

2558  
(2015) 

ISO 9001 1,022,877 1,036,321 1,033,936 1 1 -0.2 201 

ISO 14001 273,861 296,736 319,324 5 8 8 201 

ISO/TS 16949 53,723 57,950 62,944 7 8 9 98 

ISO 22000 24,215 27,690 32,061 4 14 16 167 

ISO 13485 25,655 26,280 26,255 15 2 -0.1 113 

ISO/IEC 27001 21,604 23,005 27,536 10 6 20 150 

ISO 50001 4,826 6,765 11,985 116 40 77 97 

ISO 22301 - 1,757 3,133 - - 78 96 

ISO 20000-1 - - 2,778 - - - 167 

รวม 1,426,761 1,476,504 1,519,952 4 3 3 - 

หมายเหตุ  จ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองในปี 2556 – 2558 บางมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากผลการส ารวจที่ผ่านมา มี
สาเหตุมาจากความแตกต่างของจ านวนหน่วยรับรองที่ให้ข้อมูลและจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองที่แจ้งมาในแต่ละปี จึงส่งผลต่อ
จ านวนข้อมูลในภาพรวม 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของผู้ที่ได้รับการรับรอง ISO 22301 Societal 
security -- Business continuity management systems (BCMs) หรือ มาตรฐานระบบการบริหารความ
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ต่อเนื่องทางธุรกิจ มีสัดส่วนสูงที่สุด (ใกล้เคียงกับ ISO 50001) ซึ่งอาจมีผลมาจากการที่ได้เริ่มส ารวจเป็นปีที่ 2 
และมีจ านวนประเทศที่ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 51 ประเทศ ในปี 2557 เป็น 96 ประเทศ ในปี 2558 ซึ่งถือเป็น
แนวโน้มปกติของการส ารวจ โดยในช่วงปีแรกๆ ที่จะมีอัตราการเติบโตสูง และจะค่อยๆ ลดลงในระยะถัดไป  

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว และผลการศึกษาวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ด้านมาตรฐานระบบการจัดการเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ในปี 2559 ที่ได้
ศึกษาแนวทางการด าเนินงานและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้านมาตรฐานระบบการจัดการของประเทศ /
กลุ่มประเทศคู่ค้าส าคัญ และศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ พบว่ายังมีข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรค ในการน ามาตรฐาน  ISO 22301 มาประยุกต์ใช้ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยปัจจุบันในประเทศไทย องค์กรที่มีการน ามาตรฐาน ISO 22301 ไปประยุกต์ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีการก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารอย่างชัดเจน และองค์กรมีศักยภาพความ
พร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ในการด าเนินงาน และอีกกลุ่มที่มีการน ามาตรฐาน ISO 
22301 ไปประยุกต์ใช้ คือ องค์กรภาครัฐ และสถาบันการเงิน ซึ่งต้องด าเนินการตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ของกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ยังมีอีกหลายๆ องค์กรที่มีความสนใจ หรือมีความประสงค์จะน ามาตรฐาน ISO 22301 ไป
ใช้ แต่มีข้อจ ากัดในด้านขององค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท าระบบ ISO 22301 ให้เกิดประสิทธิผล เช่น 
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาขององค์กรที่น าระบบไปใช้และประสบผลส าเร็จ 
คู่มือหรือแนวทางการจัดท าระบบ (เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น)  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถปรับตัวและน า
มาตรฐาน ISO 22301 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012 ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป  
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แนวคิดกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และแนวโน้ม (Trends) ของปัจจัยภายนอก ไม่ว่า
จะเป็นด้านสังคม (Social) สิ่ งแวดล้อม  (Environment) การเมือง (Political) เศรษฐกิจ  (Economic) 
เทคโนโลย ี(Technology) และอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง (Risks) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่บวกที่
ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและการด าเนินงาน และในแง่ลบที่ท าให้เกิดอุปสรรค 
(Threats) ต่อการด าเนินงานซึ่งอาจมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงขั้นที่ท าให้การด าเนินงานต้อง
หยุดชะงัก ดังนั้น องค์กรจึงควรต้องมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น  โดยอาศัย
เครื่องมือ (Tools) ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้
อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถฟ้ืนฟูกิจการที่หยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว  

แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กร เพื่อบรรเทาหรือ
ขจัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายองค์กรที่มี
การจัดท ามาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดในการด าเนินงานและ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน  

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผล
กระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้ 

จากนิยามของความเสี่ยงจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร  ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล ความเสี่ยงมีหลายประเภท เช่น ความเสี่ยงในการท างานของพนักงาน  ความเสี่ยง
ต่อธุรกิจ และความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการพื้นฐานของความเสี่ยงจะเหมือนกัน แต่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพิจารณาต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความส าคัญ เพื่อ
บริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาส ที่
องค์กร หน่วยงาน และบุคคลจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ องค์กรสามารถน าระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 - Business Continuity 
Management System) และระบบการจัดการความเสี่ยง ( ISO 31000 - Risk Management System) มา
เป็นเครื่องมือและน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ดังแสดงในภาพที ่1 และภาพที่ 2 
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Uncertainties, Trends

Risks, Threats

Impact 

Context
Social, Environment, Political, Economic, Technology 

Organization

 
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของปัจจัยภายนอก ผลกระทบ และการรับมอืด้วยมาตรฐานระบบการจัดการ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)  
และมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (ISO 31000) 

 

4.1 เข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร 

4.2 เข้าใจความต้องการและความ
คาดหวังของผูม้ีส่วนได้เสีย 

4.3 ขอบข่าย 
4.4 ระบบบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
5.3 นโยบาย 

6.1 การด าเนนิการเพื่อจัดการกับความ
เสี่ยงและโอกาส  

ISO 31000 
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มำตรฐำนกำรบริหำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ

และมำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 

1.  มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับองค์กรเพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และการจัดท าแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อท าให้องค์กรสามารถด าเนินการและตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการด าเนินงานที่ช่วยในการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันธุรกิจ ลดผลกระทบ หรือฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จากสภาวะวิกฤตหรือภัย
พิบัติ โดยมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด เช่น  

 ISO 22301: 2012 Business Continuity Management System (BCMS) 
 BS 25999-2: 2007 Business Continuity Management (BCM) – Part 2 : Specification 
 มอก.22301-2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ทั้งนี้  ISO 22301 และ BS 25999 เป็นมาตรฐานสากลที่ เป็นที่รู้จักและยอมรับกับทั่วไป ส่วน 
มอก.22301  เป็นมาตรฐานของประเทศไทย ที่ประยุกต์มาจากมาตรฐานสากลนัน่เอง   

1.1 ISO 22301: 2012 Business Continuity Management System (BCMS) (15/05/12)  
ISO 22301: 2012 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกาศใช้โดย

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization for Standardization: ISO) 
เป็นข้อก าหนดส าหรับองค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือวิสาหกิจ สมาคม กลุ่ม หรือส่วนบุคคล 
และทุกสาขาอุตสาหกรรม และทุกขนาด โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรมีแผนรองรับในสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) โดยสามารถรับมือและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมา   
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  

ISO 22301 เป็นมาตรฐานการจัดการแบบองค์รวม ที่มีการระบุถึงภัยคุกคาม (Threats) ต่อ
องค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงต่อองค์กร และผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ อีกทั้งเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น  เพื่อตอบสนองและปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล  

มาตรฐานนี้เน้นที่การให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจความต้องการขององค์กรและความ
จ าเป็นในการจัดท านโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดท าแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมการด าเนินงาน และการวัดผลการบริหารองค์กร การซ้อมแผนฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 
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1.2  BS 25999 Business Continuity Management (BCM) มาตรฐานการบริหารคว าม
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกาศใช้โดย The British Standards Institution (BSI) ประเทศอังกฤษ ที่ประกอบด้วย 
มาตรฐาน 2 ฉบับ คือ  

 BS 25999-1: 2006 – Part 1 : Code of Practices (30/11/06) เป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีและข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรที่ต้องการจะด าเนินการด้านการจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจตามข้อก าหนด  

 BS 25999-2: 2007 - Part 2 : Specification (20/11/07) ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติ
และการรับรองระบบ  

ทั้งนี้ ISO 22301: 2012 ถูกน ามาใช้แทนที่ BS 25999 ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากเป็น
มาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาและการยอมรับจากประเทศสมาชิกในวงกว้างมากกว่า รวมถึง BSI เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของ ISO ด้วย อนึ่ง ขอบข่ายของมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับนี้ ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันแต่อาจมีการจัด
เรียงล าดับข้อก าหนดที่แตกต่างกันอยู่ในบางประเด็น 

1.3 มอก.22301-2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(2 ส.ค.56) หลักการคล้ายกับ ISO 22301 และ BS 25999-2 ซึ่งขอบข่ายข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้
ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม การทบทวน การฝึกซ้อม การรักษาไว้ และการปรับปรุง
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ
ทั้งหมดขององค์กร   

มาตรฐานนี้ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาวะทาง
ธุรกิจและความซับซ้อนในการด าเนินงานขององค์กร โดยค านึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของ
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ประโยชน์ของการจัดท ามาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อาท ิ
 ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความ

ต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ 
 พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการคาดการณ์ (Anticipate) ประเมิน 

(Access)  เตรียมการ (Prepare) ป้องกัน (Prevent) ตอบสนอง (Response) และฟื้นฟู (Recovery) ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 สร้างขีดความสามารถที่ท าให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

 

2. มาตรฐานด้านการจัดการความเสี่ยง 

มาตรฐานด้านการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด 
เช่น   

2.1 ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines (15/11/2009) หรื อ
หลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง ISO 31000 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ



แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012                
 

- 9 - 

องค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือวิสาหกิจ สมาคม กลุ่ม หรือส่วนบุคคล และทุกสาขา
อุตสาหกรรม 

ISO 31000 สามารถน าไปปฏิบัติได้ตลอดชีวิตขององค์กร (Life of an organization) ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม รวมถึงกลยุทธ์และข้อตกลง การปฏิบัติงาน กระบวนการ บทบาทหน้าที่ โครงการ ผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และทรัพย์สิน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ครอบคลุมการออกแบบและการน าไป
ปฏิบัติซึ่งแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและกรอบการด าเนินงานขององค์กร 

2.2 BS 31100:2011 Risk management – Code of practice and guidance for the 
implementation of BS ISO 31000 (30/06/2011) หรือแนวทางปฏิบัติและค าแนะน าส าหรับการน า
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 ไปปฏิบัติในองค์กร 

ทั้งนี้ มาตรฐาน BS 31100 ระบุกระบวนการส าคัญส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ด้กับองค์กรทุกลักษณะงาน ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเพ่ิมโอกาสให้องค์กรสามารถบรรลุได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2.3 ISO/IEC 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques (01/12/2009) 
เป็นมาตรฐานอ้างอิงส าหรับ ISO 31000 ระบุแนวทางปฏิบัติส าหรับการเลือกและการน าเทคนิคการประเมิน
ความเสี่ยงไปใช้งาน ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ ไม่สามารถใช้เพื่อการรับรอง การบังคับตามกฎหมาย หรือการใช้
เป็นข้อผูกพันสัญญา 

มาตรฐานฉบับนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีความจ าเพาะ
เจาะจง มาตรฐานฉบับนี้ เป็นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงทั่วไปและการอ้างอิงถึงความปลอดภัย 

2.4 ISO 13824:2009 Bases for design of structures – General principles on risk 
assessment of systems involving structures (12/11/2009) หรือหลักการพื้นฐานการประเมินความ
เสี่ยงของระบบและโครงสร้าง  

มาตรฐานฉบับนี้ มุ่งเน้นการตัดสินใจ (Decision-making) เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบ การประเมิน การบ ารุงรักษา และการปลดออกจากต าแหน่งของโครงสร้าง ทั้งนี้  ระบบ รวมถึง
โครงสร้างต้องสามารถเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รับทราบ ในระดับที่เหมาะสมตามความเสี่ยง
ที่ส าคัญ (Significant risks)  

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนและยกระดับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตาม การลด และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

มาตรฐานฉบับนี้  ระบุถึ งกรอบการด า เนินงาน (Framework) ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน 
(Procedure) ส าหรับการชี้บ่งและการประเมินอันตราย การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของโครงสร้าง
และระบบ 

2.5 ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary (13/11/2009) มาตรฐานนิยาม
และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030157836
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ประโยชน์ของการจัดท ามาตรฐานการบริหารความเสี่ยง อาท ิ
 เพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการแบบเชิงรุก 
 ท าให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการชี้บ่งและจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 ช่วยปรับปรุงการชี้บ่งโอกาสและภัยคุกคาม 
 สามารถปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
 สร้างความมั่นใจและเช่ือถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สามารถป้องกันการสูญเสียและจัดการกับอุบัติการณ์ได้ดีขึ้น 
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แนวทำงปฏิบัต ิ

ตำมมำตรฐำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  
 
โครงสร้างข้อก าหนดของ ISO 22301:2012 มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดทั่วไป (ข้อ 0 – ข้อ 3) และส่วนที่ 2 ข้อก าหนดส าหรับการน าไป
ปฏิบัติ (ข้อ 4 – ข้อ 10) โดยมีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดทั่วไป 

0  บทน า (Introduction)     

0.1  ทั่วไป (General) กล่าวถึง ความส าคัญและองค์ประกอบหลักของระบบการจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCMS)  

0.2 แบบจ าลอง Plan-Do-Check-Act (PDCA Model) กล่าวถึง แบบจ าลอง PDCA ที่น ามาประยุกต์ใช้
กับกระบวนการของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งแบบจ าลอง PDCA เป็นแนวคิด
พื้นฐานของมาตรฐานระบบการจัดการโดยทั่วไป  

0.3 องค์ ป ระกอบของแบบจ าลอ ง  PDCA ตามมาตรฐ าน  BCMS (Components of PDCA in 
International standard) กล่าวถึง รายละเอียดของข้อก าหนด (Clause) ในมาตรฐาน BCMS ที่
จ าแนกตามองค์ประกอบของแบบจ าลอง PDCA แสดงดังภาพที่ 3 

Continual Improvement of Business Continuity 
Management System (BCMS)

Establish  
(Plan)

Implement and 
Operate 

(Do) 

Maintain and 
improve 

(Act)

Interested 
Parties

Requirements 
for business 
continuity 

Monitor and 
review  
(Check)

Interested 
Parties

Managed 
business 

continuity

PDCA model applied to BCMS processes
Source:  ISO 22301: 2012

 
ภาพที่ 3 แบบจ าลอง PDCA ของ BCMS และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

(*4, 5, 6, 7) 

(*8) 

(*9) 

(*10) 

* ข้อก าหนด ISO 22301: 2012        
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1   ขอบข่าย (Scope) กล่าวถึง ขอบข่ายการน า BCMS ไปใช้ และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานซึ่งมาตรฐานนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทและทกุขนาด และสามารถขอรับการรับรองโดยหน่วยรับรอง 
(Certification Body) ได ้

2  เอกสารอ้างอิง (Normative reference) ไม่มีเอกสารอ้างอิง  

3  ค าศัพท์และค าจ ากัดความ (Terms and definitions) กล่าวถึง ค าศัพท์ที่ส าคัญและค าจ ากัดความ      
ที่อยู่ในมาตรฐานนี้ ซึ่งมี 55 หัวข้อย่อย ตัวอย่างค าศัพท์ที่ส าคัญ เช่น 

3.1 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องในระดับที่ยอมรับได้  

3.2 การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management: BCM) หมายถึง 
กระบวนการบริหารแบบองค์รวมที่มีการระบุถึงภัยคุกคามที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบของภัย
คุกคามนั้นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น เพื่อสามารถรับมือ 
และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่
สร้างคุณค่าขององค์กร 

3.3 ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: 
BCMS) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการที่มีการจัดท าขึ้น น าไปปฏิบัติ ด าเนินการ ติดตาม 
ทบทวน รักษาไว้ และปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

3.4 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) หมายถึง เอกสารที่รวบรวม
ขั้นตอน และข้อมูลซึ่งท าให้องค์กรพร้อมที่จะน าไปใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ เพื่อให้สามารถด าเนินการใน
กิจกรรม หรือกระบวนการหลักในระดับที่ก าหนดไว ้

3.5 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ถึงกิจกรรมและผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากการหยุดชะงักของกิจกรรมนั้นที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3.6 อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะท าให้หรือน าไปสู่การหยุดชะงักของ
ธุรกิจ เกิดความสูญเสีย เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต 

3.7 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ผลกระทบหรือความไม่แน่นอนต่อความส าเร็จ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือ
การด าเนินงานขององค์กร 
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ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดส าหรับการน าไปปฏิบัติ 

4  บริบทขององค์กร (Context of the organization) 

เป็นข้อก าหนดที่จ าเป็นเพื่อการก าหนดบริบทองค์กร ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดขอบข่ายของระบบการจัดการความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)  
 

4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding of the organization and its 
contexts) กล่าวถึง การท าความเข้าใจองค์กร การพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
กับจุดประสงค์ขององค์กร และที่มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ต่อระบบ BCMS  

แนวทางการปฏิบัต ิ

 องค์กรต้องชี้บ่งและจัดท ำเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น 
- กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร หน้ำที่งำน บริกำร/ผลิตภัณฑ์ หุ้นส่วน ห่วงโซ่อุปทำน 

ควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และแนวโน้มของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอุบัติกำรณ์ที่ท ำให้
เกิดกำรหยุดชะงัก 

- ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
นโยบำยอ่ืนๆ รวมทั้งกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรโดยรวม 

- ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

 องค์กรต้องประเมินและเข้ำใจบริบทขององค์กร โดยระบุปัจจัยภำยนอกและภำยในที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์และกำรด ำเนินกำรขององค์กร โดย 
- กำรประเมินบริบทภำยนอกควรครอบคลุมถึงปัจจัยด้ำนสังคม เทคโนโลยี กำรเงิน เศรษฐกิจ 

กำรแข่งขัน โซ่อุปทำนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน สิ่งแวดล้อม กำรเมือง และกฎระเบียบ  
- กำรประเมินบริบทภำยในควรครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์และบริกำร กิจกรรม ทรัพยำกร        

ขีดควำมสำมำรถขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในองค์กร นโยบำยและวัตถุประสงค์    
กลยุทธ์ โอกำสทำงธุรกิจ คุณค่ำและวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
เป็นต้น 
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4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Understanding the needs 
and expectations of interested parties) กล่าวถึง การก าหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ BCMS และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการรวบรวมและเข้าถึงกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ และผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 องค์กรต้องพิจำรณำถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ BCMS และชี้บ่งข้อก ำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย

เหล่ำนี้  (เช่น ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังทั้งที่ระบุไว้ เป็นที่เข้ำใจโดยทั่วไป และที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ หรือเป็นพันธะสัญญำ) 

 กำรก ำหนดผู้มีส่วนได้เสียและกำรชี้บ่งควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียควร
ครอบคลุมถึง ผู้มีส่วนได้เสียภำยในองค์กร เช่น ผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก เช่น ชุมชน ผู้ส่งมอบ ลูกค้ำ หน่วยงำนภำครัฐ สื่อ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

 องค์กรต้องจัดท ำ น ำไปปฏิบัติ และรักษำไว้ ซึ่งขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรชี้บ่ง กำรเข้ำถึง และ
ประเมินข้อก ำหนดกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำน 
ผลิตภัณฑ์ และบริกำร รวมทั้งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 องค์กรควรมีทะเบียนรำยชื่อ (Master list) ข้อก ำหนดกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง และ
เอกสำรข้อก ำหนดกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏในทะเบียนฯ เพื่อทวนสอบถึงควำม
เป็นปัจจุบัน (Update) ของข้อก ำหนดกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 องค์กรควรก ำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมและสรุปสำระส ำคัญของข้อก ำหนด
กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน ซึ่งอำจใช้วิธีกำรก ำหนดกำรทบทวนและ
ติดตำมกำรออกกฎหมำยใหม่/กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมำยฯ ตำมควำมถี่ที่เหมำะสม  

 กำรก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรและกำรแจกจ่ำยข้อก ำหนดกฎหมำยฯ เมื่อมีกำรออกใหม่หรือมี
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปยังหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง 

4.3 การก าหนดขอบข่ายของระบบ BCMS (Determining the scope of Business Continuity 
Management System) กล่าวถึง การก าหนดขอบเขตและขอบข่ายของการน าระบบ BCMS ไป
ประยุกต์ใช้ แสดงดังภาพที่ 4 โดยต้องก าหนดส่วนงานในองค์กรที่จะรวมอยู่ภายใต้ขอบข่ายของการ
ท าระบบ และจัดท าข้อก าหนดของ BCMS โดยพิจารณาพันธกิจ เป้าหมายองค์กร พันธะผูกพันทั้ง
ภายในและภายนอก ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงก าหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในขอบข่ายของ BCMS โดยการก าหนดขอบข่ายต้องต้องพิจารณา
ประเด็นภายนอกและภายใน ตามข้อก าหนด 4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร และข้อ 
4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะต้องเหมาะสมกับขนาด 
ธรรมชาติ และความซับซ้อนขององค์กร 
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ภาพที่ 4 แนวคิดการก าหนดขอบเขตของ BCMS 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรก ำหนดขอบข่ำยของระบบ BCMS จะพิจำรณำครอบคลุมถึงพื้นที่ (Boundaries) ผลิตภัณฑ์/

บริกำร ต ำแหน่งที่ตั้ง กิจกรรม และกระบวนกำรที่องค์กรต้องกำรน ำระบบ BCMS ไปประยุกต์ใช้   
 ขอบข่ำยที่ก ำหนดต้องมีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและมักระบุในคู่มือระบบกำรจัดกำร ซึ่ง   

ลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร และต้องระบุเหตุผลชัดเจนในกรณีที่มีกำรละเว้นบำง
กิจกรรม/กระบวนกำร 

4.4 ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management System : 
BCMS) กล่าวถึง การจัดท า น าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบ BCMS 
รวมถึงกระบวนการที่จ าเป็นและความเช่ือมโยงกันของแต่ละกระบวนการ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานนี ้

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนระบบบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจและเอกสำรอื่นๆ ตำมที่มำตรฐำน

ก ำหนดให้ต้องมีเอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อแสดงควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนด  
 เอกสำรที่องค์กรต้องจัดท ำตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ที่มี

นัยส ำคัญ ได้แก ่
- บริบทขององค์กร 
- กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อก ำหนดอื่นที่เกีย่วข้อง รวมถึงหลักฐำนแสดงควำมสอดคล้อง 
- ขอบข่ำยของกำรน ำระบบ BCMS ไปประยุกต์ใช้และกำรละเว้นข้อก ำหนด/กิจกรรม 
- นโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- กำรก ำหนดควำมสำมำรถของพนักงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
- กระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
- กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจและทำงเลือก 
- ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ออุบัติกำรณ์และกำรฟื้นฟู 
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- รำยงำนผลกำรฝึกซ้อมขั้นตอนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- หลักฐำนกำรเฝ้ำระวังระบบ BCMS 
- กำรตรวจติดตำมภำยใน 
- กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
- ควำมไม่สอดคล้องและกำรปฏิบัติกำรแก้ไข 

 กำรจัดท ำตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงข้อก ำหนดกับเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คู่มือกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ อ้ำงอิงไปยังเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Procedure)  

 กำรจัดเก็บและแสดงหลักฐำนที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดตั้งแต่ข้อก ำหนดข้อ 4 ถึงข้อก ำหนดข้อ 10 ที่ครบถ้วน อำทิ เอกสำรขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน แบบฟอร์ม และบันทึกต่ำงๆ   

 

5 ภาวะผู้น า (Leadership)  

เป็นข้อก าหนดเฉพาะส าหรับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดในระบบ BCMS และแสดงให้เห็นถึงภาวะ
ผู้น าที่ท าให้ทั้งองค์กรเห็นถึงความคาดหวังที่ต้องการผ่านถ้อยแถลงของนโยบาย  

5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง และการแสดงภาวะผู้น าต่อระบบ BCMS 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 ผู้บริหำรสูงสุด และผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรควรแสดงให้เห็นถึงหลักฐำนของควำมมุ่งมั่น และ

ภำวะผู้น ำในกำรน ำนโยบำยและวัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจไปปฏิบัติ ซึ่งอำจ
แสดงได้โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรมอบอ ำนำจให้บุคลำกรเข้ำไปมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อระบบ BCMS  

5.2 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (Management commitment) กล่าวถึง การแสดงออกถึงภาวะผู้น า
และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ต่อการน าระบบ BCMS ไปใช้  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 ผู้บริหำรต้องแสดงหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้น ำและควำมมุ่งมั่น ได้แก่ 

- กำรก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์กร  

- กำรก ำหนดบทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ
ส ำหรับระบบ BCMS และกำรเป็นผู้น ำในกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร   

- กำรแต่งตั้งบุคคล (อำจมำกกว่ำ 1 คน) ที่มีอ ำนำจและควำมสำมำรถเหมำะสมส ำหรับกำร
น ำไปปฏิบัติและรักษำไว้ซึ่งระบบ BCMS  

 ผู้บริหำรควรเข้ำไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมกำรต่ำงๆ รวมไปถึงกำรบรรจุวำระเรื่องกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร  

 กำรจัดสรรทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
 กำรสื่อสำรให้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของ BCM ที่มีประสิทธิผล และควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนด 

BCMS 
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5.3 นโยบาย (Policy) กล่าวถึง บทบาทและแนวทางของผู้บริหารระดับสูงในการก าหนดนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนโยบายต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กร มีกรอบแนวทาง 
ส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Objectives) และ
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงระบบ BCM อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรจัดท ำเอกสำรนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และได้รับกำรอนุมัติลงนำมโดย

ผู้บริหำรระดับสูง 
 สื่อสำรนโยบำยภำยในองค์กร และมีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตำมควำมเหมำะสม 
 มีกำรทวนสอบควำมเหมำะสมของนโยบำยว่ำสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นขององค์กรต่อ

กำรปรับปรุงระบบ BCMS อย่ำงต่อเนื่อง และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก ำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเป็นสมำชิกอยู ่

 จัดท ำรำยงำนกำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อทวนสอบถึงกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และกำรปรับนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  ให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมเป็นปัจจุบัน (Update) และสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมระบบ BCMS 
ขององค์กร 

5.4 บทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ (Organization roles, responsibilities 
and authorities) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการก าหนดอ านาจหน้าที่ค วาม
รับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงการสื่อสารในองค์กร ซึ่งผู้แทนฝ่ายบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่
ในการจัดท าระบบ น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งระบบ BCMS ส่งเสริมความตระหนัก รวมถึงรายงาน
สมรรถนะการด าเนินงานด้าน BCM ให้ผู้บริหารทราบ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรจัดท ำเอกสำรที่แสดงถึงโครงสร้ำงองค์กร และเอกสำรที่ระบุบทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

และอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำมนโยบำย และ
วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ซึ่งอำจระบุรวมเข้ำไปในค ำบรรยำยลักษณะงำน 
(Job Description) ที่มีอยู่  

 กำรจัดท ำหลักฐำนกำรสื่อสำร บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และอ ำนำจกำรด ำเนินกำรให้แก่
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

 กำรจัดท ำค ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งผู้แทนฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรต่ำงๆ ซึ่งระบุอ ำนำจ หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
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6  การวางแผน (Planning) 

เป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนระบบ BCMS โดยให้มีการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบจะเป็นไปตามเป้าหมาย ป้องกันและลดผลกระทบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนงานในการบรรลุวัตถุประสงค ์

6.1 มาตรการการจัดการความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities) 
กล่าวถึง การวางแผนส าหรับระบบ BCMS ต้องพิจารณาถึงจุดประสงค์ขององค์กร บริบทภายนอก
และภายใน และผู้มีส่วนได้เสีย (ประเด็นที่กล่าวถึงในข้อก าหนด 4.1 และ 4.2) และพิจารณาความ
เสี่ยงและโอกาสที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือป้องกัน ลดผลกระทบ และสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง   

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรน ำประเด็นภำยนอกและภำยในที่ส ำคัญที่ได้มีกำรระบุไว้ตำมข้อ 4.1 และข้อก ำหนดของผู้มี

ส่วนได้เสีย ตำมข้อก ำหนด 4.2 มำพิจำรณำถึงควำมเสี่ยง (ผลกระทบในด้ำนลบ) และโอกำส 
(ผลกระทบในด้ำนบวก) และวำงแผนเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงและโอกำสนั้นๆ ในกำรป้องกัน
ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์จำกโอกำสเพื่อปรับปรุง
ระบบ BCMS อย่ำงต่อเนื่อง  

 มีเอกสำรสำรสนเทศที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรประเมินอย่ำงเพียงพอ 

6.2 วัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Business 
continuity objectives and plan to achieve them) กล่าวถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดท าแผนงาน และการสื่อสารไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business continuity objectives) ต้อง

สำมำรถวัดผลได้ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Policy) ใน
ข้อก ำหนด 5.3  

 วัตถุประสงค์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ต้องค ำนึงถึงระดับต่ ำสุดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่องค์กร
สำมำรถยอมรับได้เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจขององค์กร และต้องค ำนึงถึงข้อก ำหนด
ที่เกี่ยวข้องที่องค์กรน ำมำประยุกต์ใช ้

 กำรก ำหนดวิธีกำรในกำรสื่อสำรวัตถุประสงค์และแผนงำนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 กำรทบทวน และปรับวัตถุประสงค์ให้ทันสมัยตำมควำมเหมำะสม 
 กำรก ำหนดแผนงำนต้องระบุวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ ทรัพยำกรที่จ ำเป็น กรอบเวลำ ในกำร

ด ำเนินกำร และวิธีกำรประเมินผลให้ชัดเจน  
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7  การสนับสนุน (Support)  

เป็นข้อก าหนดที่สนับสนุนการด าเนินการส าหรับระบบ BCMS เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการก าหนด
ทรัพยากร ความสามารถที่จ าเป็น และการสื่อสารที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการก าหนดระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศที่จ าเป็นเพื่อแสดงถึง
ประสิทธิผลของระบบ BCMS  

7.1 ทรัพยากร (Resource) กล่าวถึง การก าหนดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดท าระบบ การ
น าไปปฏิบัติ การรักษาไว้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ BCMS  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 ทรัพยำกรที่จ ำเป็นส ำหรับระบบ BCMS ซึ่งองค์กรต้องชี้บ่งและจัดเตรียม ครอบคลุมถึง 

- ทรัพยำกรบุคคลและที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรฝึกอบรม กำรให้ควำมรู้ กำรสร้ำงควำมตระหนัก 
กำรให้เวลำในกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในระบบ BCMS 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ทั้งสถำนที่ท ำงำนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- งบประมำณ 

 กำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมรอบระยะเวลำเพื่อมั่นใจว่ำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นมีควำมเพียงพอ 

7.2 ความสามารถ (Competency) กล่าวถึง การก าหนดความสามารถที่จ าเป็นของบุคลากร และการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการด าเนินงานในระบบ BCMS 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรก ำหนดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้พิจำรณำถึงกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ ์
 แนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถบุคลำกร สำมำรถด ำเนินกำรได้โดย   

- กำรฝึกอบรม  
- กำรเป็นพี่เลี้ยง 
- กำรมอบหมำยงำนให้กับบุคลำกร 
- กำรว่ำจ้ำงหรือกำรท ำสัญญำกับบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ 

 กำรก ำหนดหัวข้อกำรพัฒนำควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร 
BCM เช่น กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ กำรประเมินควำมเสี่ยง ทักษะกำรสื่อสำร กำร
พัฒนำระบบเอกสำร กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรหยุดชะงักของ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ กำรฝึกซ้อมขั้นตอน BCM กำรวิเครำะห์อุบัติกำรณ์ กำรบริหำรจัดกำร
สถำนที่ท ำงำนส ำรอง และกำรตอบข้อซักถำมของสื่อ เป็นต้น 

7.3 ความตระหนัก (Awareness) กล่าวถึง การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะของระบบ BCMS และ
บทบาทหน้าที่ในระหว่างเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้กระบวนการทางธุรกิจหยุดชะงัก 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
 แนวทำงกำรสร้ำงควำมตระหนัก ประกอบด้วย กระบวนกำรปรึกษำหำรือกับพนักงำนเกี่ยวกับ

กำรจัดท ำ BCM กำรใส่ประเด็นควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจเข้ำไปในหน้ำเว็บไซต์ขององค์กรหรือใน
กำรประชุมพนักงำน กำรรำยงำนข่ำวอุบัติกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นสู่สำธำรณะภำยหลังเกิดเหตุ กำร
จัดประชุมร่วมกับผู้ส่งมอบหลักเกี่ยวกับกำรเตรียมกำรต่ำงๆ เพื่อควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ เป็นต้น 

7.4 การสื่อสาร (Communication) กล่าวถึง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ BCMS 

แนวทางการปฏิบัต ิ

การสื่อสารภายใน 
 ก ำหนดหัวข้อที่จะท ำกำรสื่อสำร ช่องทำงกำรสื่อสำรที่ใช้ วิธีกำรหรือรูปแบบของกำรสื่อสำร 

ควำมถี่ของกำรสื่อสำร ผู้รับสำร และผู้รับผิดชอบท ำหนำ้ที่สื่อสำรให้ชัดเจน 
 กำรจัดท ำแผนงำนกำรสื่อสำรภำยในประจ ำปี เพื่อให้เห็นกระบวนกำรสื่อสำรที่เป็นระบบ มีควำม

ชัดเจน สะดวกและง่ำยในกำรติดตำมกำรสื่อสำรและผลลัพธ์ของกำรสื่อสำรขององค์กรไปยัง
พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน 

 ตัวอย่ำงช่องทำงและวิธีกำรสื่อสำรภำยใน: 
- กำรประชุมฝ่ำย/หน่วยงำน หรือ Morning talk/Lunch talk 
- ระบบ E-mail/Intranet 
- บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
- จดหมำยข่ำวภำยในองค์กร 
- กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
- เสียงตำมสำย 

การสื่อสารภายนอก 
 กำรสื่อสำรภำยนอกควรครอบคลุม กำรสื่อสำรกับลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อให้มั่นใจว่ำช่องทำงกำรสื่อสำรมีควำมพร้อมเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลต่อ
กำรหยุดชะงักของกระบวนกำรทำงธุรกิจ  

 กำรจัดท ำแผนงำนประชำสัมพันธ์ประจ ำปี ส ำหรับกำรก ำหนดกิจกรรมและหัวข้อที่องค์กร
ต้องกำรสื่อสำรไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นระบบและมีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำร ซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับควำมต่อเนื่องขององค์กร  เช่น หน่วยงำนภำครัฐ 
ชุมชน ลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ หรือผู้รับเหมำช่วง เป็นต้น โดยระบบกำรสื่อสำรภำยนอกมีหลักกำร
ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับระบบกำรสื่อสำรภำยใน โดยมีกำรระบุผู้ตัดสินใจที่ชัดเจน และระบบกำร
สื่อสำรภำยนอกจะเพิ่มกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสีย คือ 
กำรตอบสนองต่อกำรสื่อสำรภำยนอก อำทิ กำรด ำเนินกำรแก้ไขจัดกำรต่อข้อร้องเรียน กำรแจ้ง
ผลกำรด ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น หรือกำรชี้แจงในกรณีที่ข้อร้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร เป็นต้น  
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 องค์กรอำจเชิญหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรตอบสนองเหตุ เช่น ดับเพลิง ต ำรวจ 
สำธำรณสุข ผู้ส่งมอบ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทบทวนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ 

7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information) กล่าวถึง การจัดท าและควบคุมเอกสารสนเทศ
ที่จ าเป็นสอดคล้องตามมาตรฐาน BCMS ก าหนด รวมถึงเอกสารสารสนเทศที่องค์กรจัดท าเพิ่มเติม
เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าจ าเป็นต่อประสิทธิผลของระบบ BCMS  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 ระบุเอกสำรสำรสนเทศที่จ ำเป็นตำมข้อก ำหนด BCMS ซึ่งประกอบด้วย: 

- บริบทขององค์กร 
- กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักฐำนควำมสอดคล้อง 
- ขอบข่ำยของระบบ BCMS และกำรละเว้นข้อก ำหนด/กิจกรรม 
- นโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- วัตถุประสงค์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- กระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
- กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 
- ขั้นตอนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กำรจัดกำรและกำรฟ้ืนฟู 
- รำยงำนผลหลังกำรฝึกซ้อมขั้นตอนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 
- กำรเฝ้ำระวังระบบ BCMS 
- กำรตรวจติดตำมภำยใน 
- กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
- ควำมไม่สอดคล้องและกำรปฏิบัติกำรแก้ไข 

 ขอบเขตของเอกสำรสำรสนเทศของแต่ละองค์กรแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับขนำดขององค์กร 
ผลิตภัณฑ์และบริกำร ควำมซับซ้อนของกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน และควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร 

 กำรจัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมเอกสำรสำรสนเทศ โดยระบุรำยละเอียด
เกี่ยวกับ: 
- กำรก ำหนดระดับของเอกสำรสำรสนเทศ โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 

คู่มือระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Manual) ระดับที่ 2 เอกสำรขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน (Procedure) ระดับที่ 3 วิธีกำรท ำงำน (Work Instruction) และระดับที่ 4 
เอกสำรสนับสนุน (Supporting Document) เช่น แบบฟอร์ม เอกสำรภำยนอก เป็นต้น  

- กำรจัดท ำและควบคุมเอกสำรสำรสนเทศควรประกอบด้วยขั้นตอน ต่อไปนี:้ 
o กำรทบทวนและอนุมัติเอกสำรก่อนกำรน ำไปใช้ 
o กำรแสดงสถำนะควำมเป็นปัจจุบันของเอกสำร เช่น กำรจัดท ำทะเบียนแม่บทเอกสำร 

กำรแสดงสถำนะกำรแก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
o กำรมีเอกสำรที่จ ำเป็น และเป็นปัจจุบันณ จุดปฏิบัติงำน  
o เอกสำรสำมำรถอ่ำนได้ง่ำยและน ำมำใช้ได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อต้องกำรใช้งำน  
o กำรมีระบบป้องกันกำรน ำเอกสำรล้ำสมัยหรือเป็นควำมลับมำใช้งำน 
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o เอกสำรที่รับมำจำกภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ BCMS ต้องได้รับกำรควบคุมให้มั่นใจ
ว่ำมีกำรใช้งำนฉบับที่เป็นปัจจุบัน 

o เอกสำรสำรสนเทศที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกำรส ำรองข้อมูลและควบคุมอย่ำง
เพียงพอ 

 

8  การด าเนินงาน (Operation)  

เป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ โดยระบุข้อก าหนดของความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการให้
เป็นตามข้อก าหนดดังกล่าว และการพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อ
การหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจ  

8.1 การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน (Operational planning and control) กล่าวถึง การ
วางแผน การน าไปปฏิบัติ และการควบคุมกระบวนการที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด และ
การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ตามข้อก าหนด 6.1   

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรควบคุมส ำหรับแต่ละกระบวนกำร น ำไปปฏิบัติ และจัดเก็บเอกสำร

สำรสนเทศที่แสดงถึงควำมสอดคล้องของกำรปฏิบัติ  
 กระบวนกำรที่ได้รับกำรควบคุมต้องรวมถึงกระบวนกำรที่มีกำรมอบหมำยให้หน่วยงำนภำยนอก

ด ำเนินกำรแทน (Outsourced processes)  
 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงแผนให้มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้อง มีกำรทบทวนและลด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  

8.2 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง (Business impact analysis and 
risk assessment) กล่าวถึง การจัดท า น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งกระบวนการที่เป็นเอกสารและ
เป็นทางการในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อใช้พิจารณาถึงล าดับความส าคัญของความต่อเนื่องและการ
ฟื้นฟู วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการนี้ต้องรวมถึงการประเมินผลกระทบจากการ
หยุดชะงักของกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 จัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ ซึ่งควรประกอบด้วย

ขั้นตอนต่อไปนี ้
- กำรช้ีบ่งกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริกำรหลัก 
- กำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับกิจกรรมเหล่ำนี้ตลอดช่วงเวลำที่หยุดชะงัก ซึ่งในกำร

ประเมิน องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับจุดประสงค์ของธุรกิจและผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น ผลกระทบด้ำนลบกับพนักงำนหรือควำมเป็นอยู่ของชุมชน และกำรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

- กำรประเมินระยะเวลำสูงสุดที่ยอมรับให้เกิดกำรหยุดชะงัก (Maximum Tolerable Period 
of Disruption: MTPD) 
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- กำรก ำหนดกรอบเวลำส ำหรับกำรกลับมำด ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้ที่ระดับต่ ำสุดที่สำมำรถ
ยอมรับได้ (Recovery Time Objective: RTO) 

- กำรชี้บ่งทรัพยำกรที่สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ซึ่งรวมถึง ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้ำงช่วง และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจอำจได้มำจำกกำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม กำรท ำ 
Workshop หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอก 

การประเมินความเสี่ยง ต้องมีการก าหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นเอกสารและเป็น
ทางการ ส าหรับการชี้บ่ง การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ที่ท าให้เกิดการ
หยุดชะงักอย่างเป็นระบบ  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 จัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยง ประกอบด้วย กำรชี้บ่งควำมเสี่ยงที่ท ำ

ให้กิจกรรมส ำคัญหยุดชะงัก กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรกับควำมเสี่ ยง
เพื่อให้เป็นไปตำมระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ 

8.3 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity strategy) กล่าวถึง การก าหนด
และเลือกกลยุทธ์ในการด าเนินงานบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและ
การประเมินความเสี่ยง การก าหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้ การระบุวิธีการป้องกันและลดผลกระทบ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 ก ำหนดกลยุทธ์และทำงเลือกในกำรปกป้องกิจกรรมส ำคัญ โดยวิธีกำร ลดควำมเสี่ยง กำรส่งมอบ

กิจกรรมดังกล่ำวให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทน กำรยุติกิจกรรมนั้น หรือเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรหำกมี
ทำงเลือกอื่น 

 กลยุทธ์ที่เลือกด ำเนินกำรเพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจควรค ำนึงถึง ต้นทุน กำรยอมรับ ควำม
เร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร ควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสม 

 ควรมีกำรประเมินควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของผู้ส่งมอบ ซึ่งอำจท ำได้โดยระบุไว้ในข้อก ำหนดใน
สัญญำหรือเงื่อนไขกำรสั่งซื้อ ตรวจประเมินแผนกำรด ำเนินงำนตำมรอบระยะเวลำ และจัดให้มี
กำรฝึกซ้อมขั้นตอนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจร่วมกัน 

 ควรก ำหนดข้อก ำหนดด้ำนทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด ซึ่ง
ทรัพยำกรควรครอบคลุมถึง บุคลำกร สำรสนเทศและข้อมูล อำคำร สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรขนส่ง งบประมำณ และผู้ส่งมอบ 

 ตัวอย่ำงกลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ เช่น กำรย้ำยสถำนที่ด ำเนินกำร กำรย้ำยทรัพยำกรไปยัง
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง และกำรเลือกใช้กระบวนกำรทดแทนหรือกำรส ำรองสินค้ำ กำรท ำ
ประกัน กำรใช้ผู้เชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์/ทรัพย์สิน กำร
จัดกำรด้ำนชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

8.4 การจัดท าขั้นตอนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการน าไปปฏิบัติ (Establish and implement 
Business continuity procedure) กล่าวถึง การจัดท า น าไปปฏิบัติ และการรักษาขั้นตอนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ท าให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก (disruptive 
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incident) และด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การก าหนดโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ 
(incident) การแจ้งเตือนและการสื่อสาร แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการฟื้นคืนของธุรกิจ 
(recovery) 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรก ำหนดโครงสร้ำงของทีมตอบสนองอุบัติกำรณ์ควรง่ำยและสำมำรถรวมตัวได้อย่ำงรวดเร็ว 

และประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน 
 องค์กรขนำดใหญ่หรือมีควำมซับซ้อนมำกอำจจัดตั้งทีมที่ท ำหน้ำที่แตกต่ำงกันไป เช่น ทีม

ตอบสนองอุบัติกำรณ์ ทีมบริหำรจัดกำร ทีมสื่อสำร ทีมสวัสดิกำร และทีมฟื้นฟูธุรกิจ เป็นต้น 
 กำรจัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรตอบสนองต่ออุบัติกำรณ์ที่ท ำให้เกิดกำร

หยุดชะงัก และวิธีกำรที่ท ำให้กิจกรรมด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองหรือฟื้นฟูกลับมำภำยในกรอบเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวต้องระบุข้อก ำหนดของผู้ที่จะน ำขั้นตอนไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจต้องประกอบด้วย 
- บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบส ำหรับบุคลำกรและทีมงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในระหว่ำง

และภำยหลังกำรเกิดอุบัติกำรณ ์
- กระบวนกำรส ำหรับกำรเริ่มด ำเนินกำรตอบสนอง 
- รำยละเอียดในกำรจัดกำรกับผลที่เกิดขึ้นทันที จำกกำรเกิดอุบัติกำรณ์ที่ท ำให้เกิดกำร

หยุดชะงัก โดยค ำนึงถึง 
o สวัสดิภำพของแต่ละบุคคล 
o กลยุทธ์ ยุทธวิธี และทำงเลือกในกำรด ำเนินกำรส ำหรับตอบสนองต่อกำรหยุดชะงัก 
o กำรป้องกันควำมเสียหำยที่ตำมมำ หรือกำรสูญเสียกิจกรรมที่ส ำคัญ 

- รำยละเอียดวิธีกำรและสถำนกำรณ์ใดที่องค์กรจะสื่อสำรกับพนักงำนและญำติ ผู้มีส่วนได้เสีย
หลัก และหน่วยงำนฉุกเฉินที่ต้องติดต่อ 

- วิธีกำรหรือแนวทำงที่องค์กรจะด ำเนินกิจกรรมส ำคัญได้ต่อไป หรือฟื้นฟูกลับมำเพื่อ
ด ำเนินกำรเป็นปกติ ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 

- กำรตอบสนองสื่อต่ำงๆ ขององค์กรภำยหลังกำรเกิดอุบัติกำรณ์ มีหัวข้อดังต่อไปน้ี 
o กลยุทธ์กำรสื่อสำร 
o วิธีกำรเผชิญหน้ำกับสื่อ 
o แนวทำงหรือรูปแบบส ำหรับกำรร่ำงแถลงกำรณ์ส ำหรับสื่อ 
o ผู้แถลงข่ำวที่มีควำมเหมำะสม 

- กระบวนกำรส ำหรับกำรถอนตัวเมื่ออุบัติกำรณ์สิ้นสุดลง 
- กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรฟื้นฟู และท ำให้กิจกรรมทำงธุรกิจที่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรชั่วครำว

กลับสู่กำรด ำเนินกำรตำมภำวะปกติภำยหลังอุบัติกำรณ์ 

8.5 การฝึกซ้อมและการทดสอบ (Exercising and testing) กล่าวถึง การฝึกซ้อมและการทดสอบ
ขั้นตอนการด าเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อช ่วยพ ัฒนาความสามารถของบ ุคลากรและ
ส ่ง เสร ิมให้เก ิดความตระหน ัก อ ีกท ั้งท  า ให้มั่น ใจว ่าข ั้นตอน/กระบวนการความต ่อเน ื่องทาง
ธ ุรก ิจม ีความสมบ ูรณ์เป ็นป ัจจ ุบ ันและเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ขององค์กร 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
 ควรก ำหนดแผนฝึกซ้อมที่ชัดเจน โดยควำมถี่ของกำรซ้อมขึ้นกับควำมต้องกำรขององค์กร 

สภำพแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย อย่ำงไรก็ตำม แผนกำรฝึกซ้อมควรมีควำมยืดหยุ่นโดยค ำนึงถึง
กำรเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรและผลกำรฝึกซ้อมครั้งก่อน 

 แผนกำรฝึกซ้อมควรพิจำรณำบทบำทของทุกภำคส่วน ซึ่งรวมถึงผู้ส่งมอบหลักและหน่วยงำนที่
ต้องเข้ำมำมีส่วมร่วมในกิจกรรมกำรฟื้นฟู โดยกำรที่องค์กรเข้ำไปร่วมฝึกซ้อมแผนที่หน่วยงำน
เหล่ำนั้นจัดขึ้น ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกซ้อมเช่นกัน 

 กำรฝึกซ้อมและทดสอบแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในช่วงแรกเริ่มอำจใช้ Checklists กำร
ฝึกซ้อม  

 กำรฝึกซ้อมและทดสอบแผนในแต่ละครั้งควรมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและอยู่บน
พื้นฐำนของสถำนกำรณ์จ ำลองที่เหมำะสม 

 ควรมีกำรฝึกซ้อมแผนซ้ ำในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือควำมไม่ถูกต้องของขั้นตอนกำรปฏิบัติที่
ร้ำยแรงในกำรฝึกซ้อมและทดสอบแผน 

 

9  การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 

เป็นข้อก าหนพ ื่อการวีดสมรรถนะของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตรวจสอบว่าระบบ BCMS
เป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้ และความคาดหวังของฝ่ายบริหาร และการแสวงหาข้อมูลย้อนกลับมายัง
ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง  

9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis 
and evaluation) กล่าวถึง การด าเนินงานในการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
ถึงประสิทธิผลของระบบ BCMS โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
continuity procedures)  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 จัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งควรประกอบด้วย กำรเฝ้ำระวัง กำรวัด และกำรประเมิน

อย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะทั้งในส่วนของระบบกำรจัดกำรและผลลัพธ์ 
(Outcomes) และสำมำรถก ำหนดตัววัดได้ทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ 

 ควรมีหลักฐำนที่แสดงถึง กำรชี้บ่ง กำรประเมินควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 
ที่องค์กรเป็นสมำชิก 

 ควรมีกำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรวิเครำะห์ ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรเฝ้ำระวังและวัดผล  
 กำรวัด กำรเฝ้ำระวัง และกำรประเมินผล ควรครอบคลุมถึงกรณีเกิดอุบัติกำรณ์ที่ท ำให้กิจกรรม

ส ำคัญหยุดชะงัก โดยองค์กรควรมีกำรทบทวนผลภำยหลังเกิดเหตุ โดยควรพิจำรณำถึงหัวข้อ
ต่อไปนี ้
- กำรช้ีบ่งธรรมชำติและสำเหตุของอุบัติกำรณ์ 
- กำรประเมินควำมเพียงพอของกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ ์
- กำรประเมินประสิทธิผลขององค์กรในกำรบรรลุระยะเวลำในกำรฟื้นคืนกลับตำมที่ก ำหนดไว้ 
- กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่เตรียมกำรเพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  
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- กำรช้ีบ่งกำรปรับปรุงที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในกำรเตรียมกำรเพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- กำรเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เคยประเมินไว้ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์

ผลกระทบทำงธุรกิจ 
- กำรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับที่ได้จำกผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เข้ำมำร่วมตอบสนองอุบัติกำรณ์ 

9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) กล่าวถึง การวางแผนและการตรวจติดตามภายใน เพื่อ
ประเมินถึงความสอดคล้องของ BCMS ตามข้อก าหนด ประสิทธิผลของระบบ และการรักษาระบบ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 จัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเรื่องกำรตรวจประเมินภำยใน  ซึ่งควรครอบคลุมถึง กำร

ก ำหนดขอบเขตและวิธีกำรตรวจประเมินภำยใน กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจ
ประเมินภำยในที่องค์กรประกำศแต่งตั้ง กำรวำงแผนและด ำเนินกำรตรวจประเมินภำยใน         
กำรรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมภำยในและบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

 กำรก ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีกำรคัดเลือกผู้ตรวจประเมินภำยใน และต้องไม่มอบหมำยให้
ผู้ตรวจประเมินภำยในตรวจหน่วยงำน/กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 

 องค์กรต้องทวนสอบและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  เช่น กำร
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น 

 กำรจัดท ำโปรแกรมกำรตรวจประเมินภำยใน ควรพิจำรณำ หัวข้อต่อไปน้ี 
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อก ำหนด ISO 22301 และหน่วยงำนภำยในที่จะตรวจประเมิน 
- กิจกรรมที่มอบหมำยให้ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมำช่วงด ำเนินกำรแทนองค์กร 
- ผลกำรตรวจประเมินภำยในครั้งที่ผ่ำนมำ 
- รำยงำนกำรปฏิบัติกำรแก้ไขป้องกัน (ถ้ำม)ี 
- ในกรณีที่ผลกำรตรวจประเมินภำยในครั้งก่อน พบว่ำบำงหน่วยงำนมีจ ำนวนควำมไม่

สอดคล้องเป็นจ ำนวนมำก องค์กรควรปรับโปรแกรมหรือแผนกำรตรวจประเมินภำยใน โดย
ให้ควำมส ำคัญกับหน่วยงำนนั้นๆ เป็นพิเศษ โดยอำจเพ่ิมควำมถี่ หรือเพิ่มจ ำนวนวัน หรือเพ่ิม
จ ำนวนผู้ตรวจประเมิน 

  จัดท ำบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจประเมินภำยใน ตัวอย่ำงเช่น: 
- โปรแกรมกำรตรวจประเมินภำยใน/ ก ำหนดกำรตรวจประเมินภำยใน 
- ประกำศแต่งต้ังผู้ตรวจประเมินภำยใน 
- รำยกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อก ำหนด หน่วยงำนที่รับกำรตรวจ และ/หรือระบบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Matrix of Requirements) 
- รำยกำรตรวจประเมินภำยใน (Checklist) 
- รำยงำนผลกำรตรวจประเมินภำยใน 
- รำยงำนกำรปฏิบัติกำรแก้ไขป้องกัน 
- และอื่นๆ 
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9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) กล่าวถึง การทบทวนของผู้บริหารระดับสูง
ถึงผลการด าเนินงาน ความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของระบบ BCMS  

แนวทางการปฏิบัต ิ
 จัดท ำแผนและกำรก ำหนดควำมถี่ของกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร ควรด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ 

1 ครั้ง เพื่อทบทวนประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรขององค์กร 
 จัดท ำรำยงำนหรือบันทึกกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรที่แสดงให้เห็นถึงกำรเป็นผู้น ำในกำรทบทวน

และกำรมีส่วนร่วมในกำรทบทวนของผู้บริหำรระดับสูง เช่น มติจำกที่ประชุมในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนงำน กำรจัดสรรงบประมำณ  เป็นต้น 

 
10  การปรับปรุง (Improvement) 

เป็นข้อก าหนดที่ระบุและด าเนินการต่อความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ BCMS โดย องค์กรต้อง
ด าเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) อย่างต่อเนื่อง และ
หากองค์กรพบความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด จะต้องด าเนินการแก้ไข และการด าเนินการเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

10.1 ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข (Nonconformity and corrective action) 
กล่าวถึง แนวทางการด าเนินงานเมื่อพบความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบ BCMS 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 จัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดและกำรปฏิบัติกำรแก้ไข  

โดยมีกำรก ำหนดประเภทของควำมไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ชัดเจน เช่น 
- กำรไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
- กำรไม่ปฏิบัติตำมเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้จัดท ำไว ้
- กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ISO 22301 
- การด าเนินงานที่ไม่บรรลุตามแผนงาน/เกณฑ์ที่ก าหนด 
- ผลการตรวจวัดและการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายระบุ 

10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) กล่าวถึง แนวทางขององค์กรที่จะท าให้
ระบบ BCMS มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถขับเคลื่อนได้โดยนโยบำยและวัตถุประสงค์ควำมต่อเนื่องทำง

ธุรกิจ ผลกำรตรวจติดตำม กำรวิเครำะห์อุบัติกำรณ์ กำรปฏิบัติกำรแก้ไข และกำรทบทวนโดย
ฝ่ำยบริหำร 

 กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติกำรแก้ไขควำมไม่สอดคล้องต้องน ำไปปรับปรุงเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 
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เครื่องมือสนับสนุนส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ 

และด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
ตัวอย่างเครื่องมือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับการประยุกต์ใช้และด าเนินการตาม

มาตรฐานระบบความต่อเนือ่งทางธุรกิจ มีดังน้ี  

1. กระบวนการบริหารความเสีย่ง  

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  ซึ่งกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมส าคัญ แสดงดังภาพที่ 5 ดังนี ้

(1) การก าหนดบริบท (Establishing the Context) 
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
(4) การติดตามเฝ้าระวังและการทบทวน (Monitoring and Review) 
(5) การสื่อสารและการให้ค าปรึกษา (Communication and Consultation) 
 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
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1.1 การก าหนดบริบท (Establishing the Context)  

การก าหนดบริบทขององค์กร ถือเป็นกระบวนการแรกและมีความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
และสามารถน าไปประยุกต์ในการจัดท าระบบการจัดการขององค์กร อาทิ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งองค์กรต้อง
ก าหนดตัวแปรภายในและภายนอกที่จะต้องน ามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยง และการก าหนดขอบข่าย
และเกณฑ์ความเสี่ยง  

การก าหนดบริบทภายนอก คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงปัจจัยหลักและแนวโน้มในอนาคตที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์กร  การท า
ความเข้าใจบริบทภายนอกจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงได้มีการพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์และประเด็นที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย 

บริบทภายนอก ประกอบด้วย 

- สังคมและวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพการ
แข่งขัน ระดับชาติ ภูมิภาค หรือ ท้องถิ่น 

- ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) และแนวโน้ม (Trends) ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 
- การยอมรับ คุณค่า และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การก าหนดบริบทภายใน คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งสามารถส่งผลต่อ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยองค์กรต้องมีความเข้าใจในประเด็นต่อไปน้ี 

- โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน บทบาท และภาระความรับผิดชอบ 
- นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
- ขีดความสามารถขององค์กรในด้านทรัพยากรและองค์ความรู้  
- การยอมรับ คุณค่า และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
- วัฒนธรรมองค์กร 
- ระบบสารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจ 
- มาตรฐาน แนวทาง และรูปแบบที่องค์กรน าไปประยุกต์ใช ้

บริบทของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการพิจารณาวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ขอบข่ายกิจกรรม
ขององค์กร ทรัพยากร ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ เพื่อน ามาก าหนดบริบทของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลายขึ้นกับความจ าเป็นขององค์กร บริบทของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอาจประกอบด้วย 

- การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์กร 
- การก าหนดขอบข่าย 
- การก าหนดกิจกรรม กระบวนการ หน้าที่งาน โครงการ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ 
- การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ กระบวนการ หรือกิจกรรม 
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- การก าหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยง 
- การก าหนดวิธีการในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 
- การช้ีบ่งการตัดสินใจที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 
- การช้ีบ่งการศึกษาที่จ าเป็น ขอบเขตและวัตถุประสงค์ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา 

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  

เกณฑ์ความเสี่ยง คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเพื่อหาความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่งแต่ละองค์กรต้อง
ก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงขึ้นมา โดยเกณฑ์ต้องสามารถสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์ และทรัพยากรของ
องค์กรได้ ส่วนหนึ่งของเกณฑ์อาจได้มาจากข้อก าหนดกฎหมายและระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่องค์กรเป็น
สมาชิก และต้องสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร และควรมีการทบทวนเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการปฏิบัต ิ

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสามารถใช้แนวทาง PESTEL Analysis ซึ่งประกอบด้วย 
(Politic:การเมือง  Economic:เศรษฐกิจ  Social:สังคม  Technology:เทคโนโลย ี Environment:สิ่งแวดล้อม
Legal: กฎหมาย กฎระเบียบ) ซึ่งองค์กรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระดับ
อุตสาหกรรม (Industry) และระดับโลก (Global) 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain 
Analysis) ขององค์กรในด้านต่างๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การก ากับดูแลองค์กร บทบาท ภาระรับผิดชอบ 
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป็นต้น 
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ตัวอย่างของการวิเคราะห์บริบทภายนอก 
เหตุการณ์/ แนวโน้ม

ความไม่แน่นอน 
(Scanning Events) 

ภัยคุกคาม 
(Threat) 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประเภทภัยคุกคามและบริบท แหล่งที่มา
ของข้อมูล ประเภท ภายใน ภายนอก 

ประชากรส่วนใหญ่มี
ค่านิยมให้มีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น  
(ป.ตรี เป็นอย่างน้อย) 
จึงท าให้แรงงานขาด
แคลน 
 

ขาดแคลนบุคลากร - ขาดบุคลากรด้าน
แรงงานที่มาสนับสนุน
การผลิต (ระดับ
อาชีวศึกษา หรือ
การศึกษาภาคบงัคับ)  

- การแย่งแรงงานใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

- เด็กรุ่นใหม่เลือกท างาน
ที่ง่ายกว่า 

สังคม 
(Social) 

  หนังสือพิมพ์, 
website 

การโจรกรรมข้อมูล
ข่าวสารในการผลิต 

ข้อมูลการผลิต
รั่วไหล 

สูญเสียยอดขายให้กับคู่
แข่งขัน 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

  หนังสือพิมพ์ 

ค่าครองชีพสูงขึน้ ต้นทุนการจ้างงาน
และค่าใช้จ่ายสูงข้ึน 

ผลก าไรน้อยลง เศรษฐกิจ 
(Economic) 

  หนังสือพิมพ์, 
website 

พายุฝน น้ าท่วม - น้ าท่วมโรงงาน 
- ทรัพย์สินเสียหาย 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

  กรมอุตุ
นิยมฯ, ข่าว, 

การประท้วงของกลุ่ม
ทางการเมือง 

การปิดเส้นทาง
การจราจรและการ
ขนส่ง รวมถึงปิด
หน่วยงานราชการ 

- พนักงานไม่สามารถมา
ท างานได้ 

- การขนส่งวัตถุดิบ
เป็นไปอย่างล่าชา้ 
หรือไม่สามารถขนส่งได้ 

- การผลิตหยุดชะงัก 
บริษัทขาดทุนหรือต้อง
ปิดตัว 

การเมือง 
(Politic) 

  ข่าวสารทาง
สื่อต่างๆ 
website 

1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

1) การชี้บ่งความเสี่ยง มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมรายการความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรควรชี้บ่งแหล่งความเสี่ยง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์และ
สาเหตุ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา  

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ต้องช้ีบ่งจะรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่มีแหล่งก าเนิดอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรด้วย 
ถึงแม้ว่าแหล่งความเสี่ยงหรือสาเหตุของมันอาจไม่มีเป็นหลักฐานชัดเจน องค์กรควรประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
เทคนิคในการชี้บ่งความเสี่ยงที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และขีดความสามารถ  
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แนวทางการปฏิบัติ 

การชี้บ่งความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการหา การรับรู้ และบันทึกความเสี่ยง วิธีการชี้บ่งความเสี่ยง
สามารถท าได้โดย 

- วิธีการเชิงประจักษ์ เช่น การจัดท ารายการตรวจ (Check-lists) และการทบทวนข้อมูลในอดีต 
- กระบวนการเชิงระบบ โดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญในการช้ีบ่งความเสี่ยงตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
- เทคนิคการเปรียบเทียบเชิงเหตุผล เช่น HAZOP (Hazard and operability studies) 
- เทคนิคสนับสนุนอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการช้ีบ่งความ

เสี่ยง เช่น การระดมสมอง  วธิเีดลฟาย (Delphi) เป็นต้น 

ข้อควรระวัง: การชี้บ่งความเสี่ยงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญและต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากความเสี่ยงที่
ไม่ถูกชี้บ่งในขั้นตอนน้ีจะไม่ถูกน ามาพิจารณาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

การชี้บ่งความเสี่ยงต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลในอดีตที่
เหมาะสม และด าเนินการโดยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณท์ี่เหมาะสมเพียงพอ 

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาสาเหตุและแหล่งของความเสี่ยง ผลกระทบที่
ตามมาทั้งด้านบวกและด้านลบ โอกาสที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบที่ตามมาและโอกาสที่
จะเกิด มาตรการควบคุม และประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 

โดยทั่วไปการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะรวมถึงการประมาณการขอบเขตของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์/สถานการณ์ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัดระดับของความเสี่ยง ซึ่งนับเป็นข้อมูลน าเข้า
ส าหรับการประเมินผลความเสี่ยงและตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องจัดการกับความเสี่ยงหรือไม่ การเลือกกลยุทธ์และ
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม และยังให้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจด าเนินการกับความเสี่ยงในแต่ละ
ระดับ 

แนวทางการปฏิบัติ 

วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือ กึ่งปริมาณ ระดับ
ของข้อมูลที่จ าเป็นขึ้นอยู่กับการน าไปประยุกต์ใช้ 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ จะให้นิยามของผลที่ตามมา โอกาส และระดับความเสี่ยงโดย
ใช้ระดับนัยส าคัญ เช่น สูง ปานกลาง ต่ า และประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาผลที่ตามมาร่วมกับโอกาส 
เทียบกับเกณฑ์เชิงคุณภาพเช่นกัน 

- การวิเคราะห์กึ่งปริมาณ จะให้คะแนนของผลที่ตามมาและโอกาสเป็นตัวเลข และประเมินระดับ
ความเสี่ยงโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร ์

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะประเมินค่าของผลที่ตามมาและโอกาสจากข้อมูลจริง เพื่อค านวณ
ระดับความเสี่ยงออกมา ซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างเต็มรูปแบบอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อมูลไม่
เพียงพอ ขาดข้อมูล หรือมีปัจจัยอื่นมากระทบ เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเชิง
คุณภาพ หรือกึ่งปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องก็นับว่ามีประสิทธิผลเพียงพอ 
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การประเมินมาตรการควบคุม (Control Assessment) เนื่องจากระดับของความเสี่ยงขึ้นกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งในทางปฏิบัติระดับของประสิทธิผลส าหรับมาตรการ
ควบคุมอาจแสดงทั้งในเชิงปริมาณ กึ่งปริมาณ หรือเชิงคุณภาพได้เช่นเดียวกัน 

การประเมินผลกระทบที่ตามมา (Consequence Analysis) เป็นการก าหนดธรรมชาติ และประเภท
ของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์เฉพาะใดๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดช่วงของผลกระทบที่มีขนาดแตกต่างกันตามระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์ เช่น ระยะเวลาของการ
หยุดงานของพนักงาน และระยะเวลาที่ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือจัดส่งสินค้าได้ เป็นต้น อีกทั้งกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกัน ซึ่งประเภทของผลกระทบที่ตามมาจะต้องก าหนดขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าบริบทขององค์กร ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมาต้องค านึงถึง 

 1) มาตรการควบคุมที่มีอยู่ร่วมกับปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ 
 2) ความสัมพันธ์ของผลกระทบที่ตามมาของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค ์
 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง  
 4) ผลกระทบทางอ้อม เช่น กระทบต่อระบบ กิจกรรม เครื่องมือ หรือองค์กร  

การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood Analysis) แนวทางที่ได้รับความนิยมในการประมาณการความเป็นไปได้ 3 
แนวทาง ได้แก่ 

1) การใช้ข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้บ่งเหตุการณ์หรือสถ่านการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประเมิน
ความเป็นไปได้ของการเกิดในอนาคต 

2) การพยากรณ์ความเป็นไปได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น Fault Tree Analysis, Event Tree 
Analysis ซึ่งแนวทางนี้เหมาะส าหรับกรณีที่ไม่มีข้อมูลในอดีตหรือมีแต่ไม่เพียงพอ 

3) การใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการความเป็นไปได้ โดยควรที่จะตั้งอยู่บน
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลในอดีต ระบบ การทดลอง การออกแบบ เป็นต้น 

การประเมินความเสี่ยงเบ้ืองต้น  (Preliminary Analysis) เป็นการประเมินในขั้นแรกเพื่อชี้บ่งว่าความ
เสี่ยงใดมีนัยส าคัญที่สุด และเพื่อเป็นการตัดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่ าออกจากการประเมินความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป 

ตัวอย่างเกณฑ์โอกาส 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

ระดับ 1 (Level1) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก ประมาณ 5 ปีต่อครั้ง 

ระดับ 2 (Level2) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย ประมาณ 2-3 ปีต่อครั้ง 

ระดับ 3 (Level3) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ประมาณ 1 ปีต่อครั้ง 

ระดับ 4 (Level4) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง ประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง 

ระดับ 5 (Level5) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก ประมาณ 1 เดือนต่อครั้ง 

หมายเหตุ เกณฑ์ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธรรมชาติ และบริบทของแต่ละองค์กรได ้
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ตัวอย่างผลกระทบที่ตามมา 

ผลกระทบที่ตามมา (Consequence) 

ระดับ 1 (Level1) มีผลกระทบที่ตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี ้
- มีผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง 
- มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอก แต่ไม่มีนัยส าคัญ 
- พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นหยุดงาน 
- มีมูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 3% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 2 (Level2) มีผลกระทบที่ตามมาน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี ้
- มีผลกระทบต่อธุรกิจ แต่สามารถควบคุมได้ 
- มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอก ที่มีการรับรู้จ ากัด

ภายในองค์กร 
- พนักงานได้รับบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
- มีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 5-10% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 3 (Level3) มีผลกระทบที่ตามมาปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถด าเนิน

กิจการได้ 
- มีข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอก ที่มีการรับรู้อย่าง

กว้างขวางในกลุ่มธุรกิจ แต่ยังไม่ออกสื่อ 
- พนักงานต้องหยุดงานมากกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน 
- มีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 10-15% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 4 (Level4) มีผลกระทบที่ตามมารุนแรง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 
- มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ต้องหยุดกิจการ

ชั่วคราว 
- มีความเสื่อมเสียด้านภาพลักษณ์ในระดับประเทศ 
- พนกังานหรือบุคคลอื่นต้องหยุดงานมากกว่า 1 เดือน 
- มีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 15-25% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

ระดับ 5 (Level5) มีผลกระทบที่ตามมาน้อยมาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี ้
- มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ต้องปิดกิจการ 
- มีความเสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับสากล 
- พนักงานหรือบุคคลอื่นได้รับอันตรายถึงชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ

ทุพพลภาพ 
- มีมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 25% ของเป้าหมายด้านการเงิน 

หมายเหตุ เกณฑ์ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนระดับและรายละเอียดของผลกระทบให้เหมาะสมกับธรรมชาติ 
และบริบทของแต่ละองค์กรได ้
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ข้อควรระวัง:  
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ควรมีการอธิบายค านิยามที่ชัดเจน รวมถึงบันทึกวิธีการที่ใช้

ส าหรับแต่ละเกณฑ ์
- ผลกระทบที่ตามมาสามารถแสดงได้ทั้งในรูปของผลกระทบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได ้

3) การประเมินผลความเสี่ยง เป็นการเปรียบเทียบระดับของความเสี่ยงที่ประมาณการได้กับเกณฑ์
ความเสี่ยงที่ก าหนด เพื่อประเมินนัยส าคัญของระดับและประเภทของความเสี่ยง และพิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการกับความเสี่ยงต่อไป ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจต้องก าหนดชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินบริบท
ขององค์กร  

โดยทั่วไป ความเสี่ยงสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (พื้นที่สีด า) ซึ่งการจัดการกับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่
จ าเป็น 

2) ความเสี่ยงระดับกลาง (พื้นที่สีเทา) เป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการพิจารณาต้นทุนในการจัดการ
กับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งต้องค านึงถึงสมดุลระหว่างโอกาสกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา 

3) ความเสี่ยงระดับต่ า (พื้นที่สีขาว) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการใดๆในการจัดการกับความเสี่ยง 

แนวทางการปฏิบัติ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงควรชี้บ่งปัจจัยและบริบทที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งควรมี
การเฝ้าระวังและทบทวนปัจจัยดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อน ามาปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงให้มีความเป็น
ปัจจุบัน 

                    
ตัวอย่างการจดัระดับความเสี่ยงและแนวทางการด าเนินการ 

  โอกาส (Likelihood) 
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ตารางระดับความเสี่ยงและแนวทางการด าเนินการ 

ขาว 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า (Low Risk) สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 

เทา 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (Medium Risk) สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวังเพ่ือควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ด า 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (High Risk) ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการจัดการความเสี่ยง 
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptance Level) 

 
 

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง 

 

 

พื้นที่/
กระบวนการ/

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ภัยคุกคาม 
(Security threat) 

ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

วิธีการควบคุมใน
ปัจจุบัน 

 

การประเมินความเสี่ยง 
ความ
รุนแรง 

โอกาส ระดับความ
เสี่ยง 

แผนกคลังสินค้า        
กิจกรรม:  
การจัดเก็บสินค้า 

น้ าท่วมพื้นที่คลังสินค้า - สินค้าเสียหาย 
- ไม่มีสินค้าส่งลูกค้า 

- ส ารวจหาสิ่งปิดกั้น
ทางระบายน้ าช่วงหน้า
ฝน 
- ย้ายพื้นที่กองเก็บขึ้น
ที่สูง 

1 1 ต่ า      
(ขาว) 

แผนกบุคคล 
กิจกรรม:  
การดูแลสวัสดิการ
พนักงาน 
  
  
  
  

พนักงานประท้วง 
เนื่องจากไม่พึงพอใจ
สวัสดิการ 
  

- การผลิตหยุด 
ชะงักเกิน 7 วัน 
- เสียชื่อเสียงบริษัท 
- พนักงานร้องเรียน
ไปยังหน่วยงาน
ราชการ แต่ไม่ถึงขั้น
ระงับการประกอบ
กิจการ 

- มีการจัดสวัสดิการ
ตามกฎหมาย   
- มีการส ารวจความพึง
พอใจของพนักงาน
ประจ าปี   
- มีระบบรับข้อร้อง 
เรียนและข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน 

5 
  

1 
  
  

สูง    
(ด า) 

 

อุบัติเหตุรถรับ - ส่ง
พนักงาน 
   

- พนักงานบาดเจบ็ / 
เสียชีวิตหลายคน 
- การผลิตหยุด 
ชะงักบางส่วน ไม่เกิน  
1 วัน 

- มีสัญญากับผู้บริการ 
รถรับ-ส่ง   
-  มีประกันชีวิตหมู่  
-  มีมาตรการตรวจ
สภาพรถประจ าวัน   

5 
  

3 
  

สูง 
(ด า) 
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1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 

การจัดการความเสี่ยง เป็นการเลือกทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง และน าทางเลือกนั้นไป
ปฏิบัติ หลังจากน้ัน การจัดการที่ได้ด าเนินการไปจะกลายเป็นการควบคุมต่อไป  

องค์กรต้องประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจาก
ด าเนินการตามมาตรการแล้วสามารถยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้ต้องก าหนดมาตรการขึ้นใหม่ และต้อง
มีการประเมินประสิทธิผลของมาตรการหลังจากด าเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว 

  ตัวอย่างทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง เช่น 

- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการตัดสินใจไม่เริ่มหรือด าเนินกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง 
- การยอมรับความเสี่ยงหรือเพ่ิมความเสี่ยงเพื่อค้นหาโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นหรือดีขึ้น 
- ขจัดแหล่งก าเนิดความเสี่ยง 
- เปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิด 
- เปลี่ยนแปลงผลกระทบที่ตามมา 
- กระจายความเสี่ยงไปให้หน่วยงานอ่ืน 
- การคงความเสี่ยงไว้ โดยแจ้งผลการตัดสินใจ 

  การเลือกทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยงต้องค านึงถึงต้นทุน และสิ่งที่ต้องเสียไปเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรต้องค านึงถึงคุณค่าและมุมมองของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และหาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 แผนการจัดการความเสี่ยง ควรระบุข้อมูลต่อไปนี ้

- เหตุผลในการเลือกทางเลือกในการจัดการ รวมถึง ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้รับผิดชอบอนุมัติแผน และน าแผนไปปฏิบัต ิ
- แนวทางการด าเนินการ 
- ทรัพยากรที่จ าเป็น 
- การวัดสมรรถนะ และข้อจ ากัด 
- การรายงานผลและการเฝ้าระวัง 
- กรอบเวลาและก าหนดการด าเนินงาน 
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แนวทางการปฏิบัติ 

ตัวอย่างแผนการจัดการความเสี่ยง 

แผนการด าเนินโครงการลดอุบัติเหตุจากรถรับส่งพนักงานบริษัท 

จัดท าโดย สมหญิง อนุมัติโดย สมชาย วันที่อนุมัติ 1/1/2017 

ล าดับ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  ม.ค ก.พ มี.ค … มิ.ย 

1 ก าหนดมาตรฐานการตรวจเช็คสภาพ
รถก่อน รับ-ส่ง พนักงาน และจัดท า
แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

- สมหญิง แผน      

ผล      

2 ก าหนดมาตรการลงโทษพนักงานขับ
กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 1,000 บาท กัลยา แผน      

ผล      
3 รับบันทึกข้อร้องเรียน (ทุกเดือน) 

- กัลยา แผน      

ผล      
4 ประเมินผลพนักงานขับรถทุก 3 เดือน 

- สมหญิง แผน      

ผล      
5 ส ารวจแบบสอบถามการใช้บริการ

ยานพาหนะรับ-ส่ง ทุก 6 เดือน - สมชาย แผน      

ผล      
6 ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น้ า ผ ล ก า ร

ด าเนินการ ทุกเดือน - กัลยา แผน      

ผล      

 
1.4 การติดตามเฝ้าระวังและการทบทวน (Monitoring and Review) 

การติดตามเฝ้าระวังและการทบทวนควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
มีการตรวจสอบหรือติดตามเป็นระยะตามช่วงเวลาที่ก าหนด และต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การติดตามเฝ้าระวังที่ชัดเจน 

ผลของการติดตามเฝ้าระวังและการทบทวนควรมีการบันทึกและรายงานผลทั้ งภายในและ
ภายนอกอย่างเหมาะสม และควรใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง  

1.5 การสื่อสารและการปรึกษา (Communication and Consultation) 

การสื่อสารและการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกควรด าเนินการในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น แผนการสื่อสารและการปรึกษาควรจัดท าขึ้นและด าเนินการ
ในขั้นตอนแรกๆ ซึ่งแผนควรระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและผลกระทบที่ตามมา รวมถึง
มาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ  
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ประโยชน์ของการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

- ช่วยในการจัดท าบริบท 
- มั่นใจว่าได้มีการท าความเข้าใจและพิจารณาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ช่วยท าให้มั่นใจว่ามีการช้ีบ่งความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
- มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาเข้าร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- มั่นใจว่ามีการพิจารณามุมมองที่แตกต่างในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยง 
- รับรองและสนับสนุนแผนการจัดการความเสี่ยง 
- ส่งเสริมการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- ช่วยในการจัดท าแผนการสื่อสารและการปรึกษาภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม 

การสื่อสารและการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เนื่องจากการตัดสินใจ
ใดๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความเสี่ยงจะอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งการรับรู้เหล่านี้
สามารถแปรผันตามความแตกต่างของคุณค่า ความต้องการ และสมมติฐาน แนวคิด และความสนใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์กรควรมีการชี้บ่ง บันทึก และน าการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพิจารณาใน
กระบวนการตัดสินใจ 

การสื่อสารและการปรึกษาควรด าเนินการไปตามข้อเท็จจริง สอดคล้อง ถูกต้อง และสามารถเข้าใจ
ได้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ค านึงถึงประเด็นด้านการรักษาความลับ และความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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2. เทคนิคการประเมินความเสีย่ง และการน าหลักการประเมินความเสี่ยงไปใช ้

ตัวอย่างเทคนิคการประเมินความเสี่ยง และการน าหลักการประเมินความเสี่ยงไปใช้ อาทิเช่น  

การระดมสมอง (Brainstorming)  

เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระภายในกลุ่มคนที่มีความรู้เพื่อชี้บ่งความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น เกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจ ทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง การระดมสมองเป็นเทคนิคที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความคิดจินตนาการในทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง ซึ่ งจะมีประโยชน์อย่างมากใน
ขั้นตอนการช้ีบ่งความเสี่ยง รวมถึงกรณีที่ไม่มีข้อมูล หรือกรณีที่ต้องการแนวทางแก้ไขใหม่ๆ 

การระดมสมองสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หากจะท าแบบเป็นทางการต้องมี
ผู้น าในการด าเนินการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ กฎกติกาที่ชัดเจนก่อนเริ่มกระบวนการ ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับว่า
น าวิธีการระดมสมองไปใช้ในขั้นตอนใดของการบริหารความเสี่ยง เช่น ถ้าน าไปใช้ในขั้นตอนการช้ีบ่งความเสี่ยง 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ รายการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

การสัมภาษณ์ (Interview) 

การสัมภาษณ์เป็นการก าหนดชุดค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งรายชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์จะได้มาจากการ
คัดเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วิธีการนี้จะมักจะถูกน ามาใช้ในกรณีที่การรวมกลุ่มคนที่มีความรู้เพื่อ
มาระดมสมองท าได้ยาก ค าถามที่ใช้ควรเป็นแบบปลายเปิด ข้อจ ากัดคือ ใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล 

เดลฟายเทคนิค (Delphi Technique) 

เป็นเทคนิคที่เหมาะส าหรับใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะมีความเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นเนื่องจากเป็นการสอบถามแยกรายบุคคล 
และมีการน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาวิเคราะห์รวบรวม และเวียนซ้ าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นเอกฉันท์ 
เทคนิคนี้สามารถน าไปใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องการความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ อย่างไร
ก็ตาม เทคนิคนี้มีข้อจ ากัด คือ ใช้เวลานาน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีความสามารถในการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นของตนได้อย่างชัดเจน 

รายการตรวจสอบ (Check-lists) 

การจัดท ารายการตรวจสอบ (Check-lists) ภัยอันตราย ความเสี่ยง หรือการควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจาก
ประสบการณ์ทั้งจากผลการประเมินความเสี่ยงหรือผลของความล้มเหลวในอดีต รายการตรวจสอบสามารถ
น าไปใช้เพื่อการชี้บ่งอันตรายและความเสี่ยงหรือเพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุม และจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งหากน าไปใช้ในการตรวจสอบการช้ีบ่งปัญหาว่ามีความครบถ้วนและครอบคลุมหรือไม่ 
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การวิเคราะห์อันตรายแบบพ้ืนฐาน (Preliminary Hazard Analysis) 

เป็นการวิเคราะห์แบบง่ายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีบ่งอันตรายและสถานการณ์อันตรายที่สามารถก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกิจกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือระบบ วิธีการนี้มักถูกน ามาใช้ในขั้นตอนแรกๆของการด าเนินการ
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับขั้นตอนถัดไป เหมาะกับการวิเคราะห์ระบบที่มีอยู่เพื่อจัดล าดับอันตรายและ
ความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป โดยจัดท ารายการภัยและสถานการณ์อันตราย และความเสี่ยงโดย
พิจารณาองค์ประกอบ เช่น วัตถุดิบที่ใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน แผนผังพื้นที่
ปฏิบัติงาน และท าการวิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมาและโอกาสที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการเพื่อชี้บ่ง
ความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์อาจท าในรูปของตารางหรือแผนผัง 

การศึกษาภัยอันตรายในการท างาน (HAZOP: Hazard and Operability study) 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์แผน หรือผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน หรือระบบที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ เทคนิคนี้
ใช้ในการชี้บ่งความเสี่ยงที่มีต่อคน เครื่องจักร สภาพแวดล้อม และ/หรือ วัตถุประสงค์ขององค์กร การศึกษา
ต้องใช้ทีมที่มีความเชี่ยวชาญ และควรให้ข้อมูลทางแก้ส าหรับจัดการกับความเสี่ยงได้ 

เทคนิค HAZOP ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในขั้นตอนการทบทวนการออกแบบ ซึ่งมีการชี้บ่งความล้มเหลวที่
อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการ ระบบ หรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่ตามมา โดย
ทีมผู้เชี่ยวชาญจะท าการพิจารณาผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการและความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ และท าการ
วิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้  

Scenario Analysis (การวิเคราะห์ภาพจ าลอง) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการชี้บ่งความเสี่ยงจากการพยากรณ์อนาคต การวิเคราะห์ภาพจ าลองอนาคตสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร โดยภาพจ าลองจะสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ดี
ที่สุด (Best Case) สถานการณ์ที่แย่ที่สุด (Worst Case) และสถานการณ์ที่คาดหวัง (Expected Case) ซึ่งเป็น
การคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่ตามมา และความเป็นไปได้ของแต่ละสถานการณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วย  

- การจัดต้ังทีมงานและก าหนดช่องทางการสื่อสาร 
- ก าหนดบริบทของปัญหาและประเด็นที่จะท าการพิจารณา 
- การชี้บ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้ท าได้โดยการวิเคราะห์แนวโน้ม 

(Trends) และ ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลง
ที่ชี้บ่งต้องครอบคลุมถึง  
 การเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น เทคโนโลยี การเมือง และเศษฐกิจ เป็นต้น 
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระดับมหภาค เช่น กฎหมาย ประชากรศาสตร์ เป็นต้น  

- การเขียนเรื่องราว (Story) ส าหรับภาพจ าลอง 
- การติดตามเฝ้าระวังตัวชี้วัด (Leading Indicators) เพื่อให้สามารถปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที 
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) 

เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการชี้บ่งกระบวนการส าคัญ กรอบเวลาในการฟื้นฟูกระบวนการและทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การวิเคราะห์สามารถด าเนินการได้โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการที่ส าคัญ  
ผลกระทบของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และกรอบเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟู 

ตารางผลกระทบ/โอกาส (Consequence/probability matrix) 

เป็นการสร้างระดับของความเสี่ยงโดยใช้การผสมผสานระดับของผลกระทบและโอกาสโดยจัดท าเป็นแกน 2 
แกน คือ แกนผลกระทบ (Consequence) และแกนโอกาส (Probability) ซึ่งรูปแบบของตารางและนิยาม
ขึ้นกับบริบทและการน าไปใช้ โดยส่วนมากจะใช้เป็นเครื่องมือในการจ าแนกความเสี่ยง เช่น ดูว่าความเสี่ยงใด
จ าเป็นต้องน าไปวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป ความเสี่ยงใดจ าเป็นต้องได้รับการจัดการก่อน หรือ ความเสี่ยงใดยังไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ หรือใช้ในการจ าแนกว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ 

ระดับคะแนนผลกระทบ (Consequence Scales) สามารถก าหนดให้ครอบคลุมประเภทของผลกระทบที่
แตกต่างกันได้ เช่น ด้านการเงิน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือ ปัจจัยอื่นๆขึ้นกับบริบทขององค์กร ซึ่งระดับ
คะแนนอาจก าหนดเป็น 3, 4 หรือ 5 ระดับตามความเหมาะสม 

ระดับคะแนนโอกาส (Probability) นิยามของโอกาสจะต้องมีความชัดเจน ไม่ก ากวม หากมีการก าหนด
แนวทางในการให้คะแนนโอกาสเป็นตัวเลขต้องมีการระบุหน่วยวัดที่ชัดเจน 

 


