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บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ
กรณศีกึษาบรษิทั ซพีเีอฟ ไอท ีเซน็เตอร จาํกดั ระบบทีพ่ฒันาข้ึนใชแนวทางการจดัทาํตามเกณฑมาตรฐาน ISO/IEC 27001
และ ISO/IEC 20000 โดยระบบสามารถจําลองสถานการณวิกฤติเพื่อทดสอบการกูคืนระบบสารสนเทศ และจัดเก็บ

ขอมูลสําคัญ รวมถึงเปนแหลงเผยแพรขอมูลความรูใหแกพนักงานในองคกร เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 

ภาษา PHP ใชในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรม MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล หลังจากนั้นระบบ

ที่พัฒนาขึ้นถูกนําไปประเมินประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคแบบแบล็คบ็อกซ (Black-Box Testing) ดวยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตามมาตรวัด 5 ระดับ (Rating Scale) จากกลุมผูใชงาน ซึ่งเปนผูบริหารและเจาหนาที่บริหารความ

ตอเนือ่งทางธรุกจิ จาํนวน 5 คน ผลการทดสอบ พบวา ความพงึพอใจไดคาเฉลีย่เทากบั 4.21 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน

โดยภาพรวมเทากบั 0.29 สรปุไดวา ระบบทีพ่ฒันามคีวามพงึพอใจของผูใชงานในระดบัด ีทาํใหบรษิทัสามารถนาํไปใช

ในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
 

คําสําคัญ : การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  ระบบสารสนเทศ  การกูคืนระบบสารสนเทศ 

Abstract

 The purposes of this research were to study and develop the Information system for business 
continuity management of CPF IT Center co., ltd. The system was designed and developed according 

to ISO/IEC 27001 standard and ISO/IEC 20000 standard, in order to simulate a crisis situation of testing 

disaster recovery plan and data storage system, and also to be the useful knowledge resources for 

company, the tool used in development was “PHP” for developing web application and MySQL for 

managing databases. The system was evaluated the effi ciency by Black-Box Testing and by 5 
of users, the results of evaluation were at score 4.21 of satisfaction and score 0.29 of standard 

deviation. The result of this research showed that the system achieved high level of satisfaction 

evaluation and to be an effi cient tool for the company to manage business continuity plan, 

the refore the company would be able to cope effectively with whatever incidents and disaster occur.
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 กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร จํากัด 

โดยบริษัท เปนผูใหบริการระบบสารสนเทศใหกับบริษัท

ในกลุม ซีพีเอฟ ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระบบ

งานสารเทศทีต่องดแูลและใหบรกิารมากกวา 100 ระบบ

งานและสนบัสนนุผูใชระบบมากกวา 300,000 คนทัว่โลก 

ดังนั้น บริษัทไดใหความสําคัญของการเตรียมการรับมือ

เหตุการณวิกฤติตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอระบบ

สารสนเทศเปนอยางมาก มีการบริหารจัดการแผน

และทําการทดสอบกับระบบงานสารสนเทศท่ีสําคัญ

อยางตอเนื่องภายใตกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 20000 จากการศกึษาการบรหิารความตอเนือ่ง

ทางธุรกิจของบริษัท พบปญหาคือ การบริหารจัดการ

แผนงานดงักลาวเปนทีร่บัรูและเขาใจอยูในกลุมผูรบัผดิชอบ

เทานั้น การทดสอบแผนกับระบบงานสารสนเทศ

ในปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลจํานวนมากเปนปญหา

ในการนําไปวิเคราะหแกไขปญหารวมถึงการเผยแพร

ความรูใหกับพนักงานในองคกร

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจเปนกระบวน

การบริหารจัดการแบบองครวมที่เปนระบบ เริ่มจากการ

กําหนดปจจัยเส่ียงและผลกระทบตอองคกร จากขอมูล
ความเส่ียงและผลกระทบจะนําไปสูขั้นตอนการพัฒนา

แผนใหเหมาะสมกับองคกร จากน้ันจะเปนขั้นตอนการ
ทดสอบแผนเพื่อใหมั่นใจวาแผนที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ใชไดจริงและในข้ันตอนสุดทายคือการสรางความเขาใจ

แกผูเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในสภาวะวิกฤติ 

โดยกรอบมาตรฐานการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจได

ถูกกําหนดไวในมาตรฐานตางๆ ดังนี้

 มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐาน
เพือ่จดัทาํระบบบรหิารจดัการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ใหกับองคกร ซึ่งวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ เพื่อ

ใหองคกรสามารถบริหารจัดการทางดานความปลอดภัย

ไดอยางมีระบบ และเพียงพอเหมาะสมกับองคกร 

การบรหิารความตอเน่ืองทางธรุกจิตามมาตรฐาน ISO/IEC

บทนํา

 การดําเนนิธุรกิจในปจจบุนัตางพบปญหาเหตกุารณ

ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ ที่กอใหเกิดการ

หยุดชะงักของธุรกจิ เชน ความลมเหลวในการทํางานของ

อุปกรณคอมพิวเตอร อาชญากรรม การทําลายทรัพยสิน 
การประทวง โรคระบาด ภยัธรรมชาต ิเชน อคัคภียั นํา้ทวม 

ไฟฟาลดัวงจร เปนตน ถอืเปนความเส่ียงหลกัประเภทหนึง่

ที่อาจกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ องคกรและบริษัทเอกชน

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดใหมีมาตรการในการ

รองรับเหตุการณ หรือภัยคุกคามดังกลาว จึงไดจัดทํา
แผนรองรับความตอเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

เพื่อสามารถบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

และมัน่ใจไดวาธรุกจิและสามารถกูคนืสภาพระบบสารสนเทศ
และปฏิบัติงานไดภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วเหมาะสม 

กอนจะเกิดผลกระทบและสรางความเสียหายตอการ

ดําเนินงานและธุรกิจ

 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) หมายถึงกระบวนการซึ่งบงชี้
ภัยคุกคามที่มีตอองคกรและผลกระทบจากภัยคุกคาม

ตอการดาํเนนิธรุกจิและเปนแนวทางในการรบัมอืหรอืสราง
กระบวนการในการปองกันหรือตอบสนองและปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ภาพลักษณ ชื่อเสียง 

เปนตน เพราะฉะน้ันองคกรมาตรฐานระหวางประเทศ 

(International Organization for Standardization: 

ISO) จึงไดกําหนดกรอบการบริหารความตอเน่ืองทาง

ธุรกิจไวดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
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27001 ไดกลาวถึงบทบาทของผูบรหิารสารสนเทศเก่ียวกบั

หัวขอพื้นฐานสําหรับการบริหารความตอเนื่องในการ

ดาํเนนิงานขององคกรเพือ่ปองกนัการตดิขดัหรอืการหยดุ

ชะงกัทางธรุกจิ เพือ่ปองกนักระบวนการทางธรุกจิทีส่าํคญั 

อันเปนผลมาจากการลมเหลวหรือหายนะที่มีตอระบบ

สารสนเทศและเพ่ือใหสามารถกูระบบกลับคืนมา

ไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยขอกําหนดของ

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 องคกรจะตองจัดทําแผนการ

บริหารความตอเน่ืองทางธุรกจิและตองมีการทดสอบแผน

อยางตอเนื่อง  

 มาตรฐาน ISO/IEC 20000 เปนเกณฑมาตรฐาน

สากลที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนขอกําหนดและ

แนวปฏิบตัเิก่ียวกับการบริหารงานบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับองคกร ที่ตองการพัฒนาและสงมอบ

การบ ริการ ให กั บลู กค า ได อย า ง มีประ สิทธิภาพ

และประสทิธิผลตอบสนองตอความตองการของลกูคารวมถงึ
กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ การบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

เปนขีดความสามารถในการใหบริการระบบสารสนเทศ
ของผูใหบรกิารในสภาวะวกิฤต ิการตอบสนองตอเหตุการณ

แนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูการกูคืนระบบสารสนเทศ

เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจ 
 กําธน สุทธิรักษศิริ (2553) ไดจัดทํางานวิจัย 

การวางแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและเหตุการณที่
ไมคาดคิดโดยผสมผสานระหวางมาตรฐาน ISO 27001 

และแนวทางการดําเนินงานของ NIST กรณีศึกษา 
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ การไฟฟานครหลวง เพือ่จดัทาํ

แผนรองรบัสถานการณฉกุเฉนิและเหตกุารณทีไ่มคาดคดิ 

ซึง่เปนการเตรยีมพรอมรบัมือกบัความเสีย่ง หรอืความเสยีหาย

ใหแกระบบสารสนเทศขององคกรโดยไมคาดคิดเปน

การลดความเสียหายใหลดนอยท่ีสุด การประเมินผล

พบวา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟานครหลวงมี

แผนรองรบัสถานการณฉกุเฉนิและเหตกุารณทีไ่มคาดคดิ
ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย

 ศานิต บุญเกียรติ (2554) จัดทําแผนกูคืนระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ กรณศีกึษา บรษิทั โมเดอรนเทคนคิ
ล็อค จํากัด เปนการจัดทําแผนกูคืนระบบสารสนเทศ 

บรษิทั โมเดอรนเทคนคิลอ็ค จาํกัด เมือ่บรษิทัตองประสบ

เหตุภัยพิบัติไมคาดคิดกับระบบเซิรฟเวอรและฐานขอมูล 

เพ่ือเปนการปองกันขอมูลและสรางความมั่นใจวา เมื่อ

เกดิเหตกุารณดงักลาว จะสามารถกูคนืระบบไดอยางสมบรูณ

โดยผลการประเมินการทํางานของระบบและความพึงพอใจ

จากผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของอยูในระดับดี

 อรรถพร อุทธา (2553) ไดศึกษาวิจัยแผนกูคืน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษา  บริษัท 
สยามไดกิ้นเซลส จํากัด ซึ่งเปนการจัดทําแผนกูคืนระบบ

สารสนเทศบริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด เมื่อบริษัทตอง

ประสบเหตภุยัพิบตั ิจะสามารถกูคนืระบบไดอยางสมบรูณ 

ภายในแผนไดกลาวถึงข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือกูคืนระบบ

สารสนเทศเมือ่เกดิเหตภุยัพิบตั ิและ กลาวถงึมาตรการเชงิ

ปองกันซึ่งชวยลดความเส่ียงที่สงผลใหเกิดความเสียหาย

ตอกระบวนการทางธุรกิจ การประเมินผลการทดสอบ

ใชงานระบบจากผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของได

คะแนนเฉล่ีย 4.72 อยูในระดับดมีากและบริษทัมแีผนการ

กูคืนระบบสารสนเทศตามเปาหมายของงานวิจัย 
 จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยขางตนทําให

ทราบความสาํคญัของการบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ 

ผูวจิยัพบวา ยงัไมมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเพื่อให

งายในการจัดการแผนงานและจัดเก็บขอมูลดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย

  1. เ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ เปน

เครื่องมือชวยในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจโดยสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 

27001 และมาตรฐาน ISO 20000
 3. เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการการบริหาร

ความตอเนื่องทางธุรกิจของหนวยงานตางๆ
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วิธีดําเนินการวิจัย

 งานวิจยันีไ้ดนาํเสนอการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพือ่การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกจิ กรณีศกึษา บรษิทั 

ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอน

ตางๆ ในการเตรียมขอมูล การออกแบบฐานขอมูล 

และตลอดจนถึงผังโครงสรางของระบบที่ไดนําเอกสาร

และงานวิจยัทีเ่กีย่วของมาประยกุตใชตามความเหมาะสม 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้ คือ 1) การศึกษา

ระบบงานเดิม 2) การวเิคราะหและออกแบบระบบงานใหม 

3) การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน

 การศึกษาระบบงานเดิม

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบงานเดิมในเรื่อง

ของแนวทางการบริหารความตอเนือ่งทางธุรกจิของบริษทั
โดยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณคณุวศิรุต รวมสุข 
ผู จั ด ก า รฝ า ยความมั่ นค งปลอดภั ยสา รสน เทศ 

พบวา ในปจจุบนับรษิทัฯไดรบัการรบัรอง มาตรฐาน ISO/IEC 
27001 และมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และการบริหาร

ความตอเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานดังกลาว

ดังรูปที่ 2

การบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM)

คณะกรรมการบริหารจัดการ
เหตุฉุกเฉิน

ทีมจัดทําแผนรองรับความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ/เจาของสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารจัดการแผน
รองรับความตอเน่ืองทางธุรกิจ

ผูบริหารระดับสูง/
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศ

[1.1]
กําหนดโครงสรางของคณะกรรม

การทํางานและผูเกี่ยวของ ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานบริหารจัดการความตอ

เน่ืองทางธุรกิจ

[1.2]
ประเมินเหตุการณกับระดับผล

กระทบที่เลือกใช

[1.5]
กําหนดกรอบปฏิบัติในการจัดทําแผน

รองรับความตอเนื่องทางธุรกิจ

[1.4]
พิจารณาอนุมัติความตองการ
และผลกระทบทางธุรกิจ

สิ้นสุด

แผนการรองรับความตอเนื่องทางธุรกิจ
และแผนการกูคืนสภาพ (BCP & DRP) 

และการทดสอบ

เริ่มตน

[1.6]
รายงานสรุปผลการบริหารจ ัดการ

แบบบันทึกเหตุการณและผล
กระทบสําหรับการบริหารจัดการ

ความตอเนื่องทางธุรก ิจ

[1.3]
ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบทางธุรกิจ

แบบบันทึกความตองการและ
การดูแลความเส่ียงทางธุรกิจ

S

รายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการความตอเนื่องทางธุรก ิจ

(BCM)

แบบบันทึกความตองการและ
การดูแลความเส ี่ยงทางธุรก ิจ

รูปที่ 2  ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

 บริษัทมีนโยบายใหมีการทดสอบแผนอยางนอย

ปละ 1 ครั้งตอ 1 ระบบงาน มีขั้นตอนดังรูปที่ 3

รูปที่ 3  ขั้นตอนทดสอบแผนบริหารความตอเ น่ือง

 ทางธุรกิจ

 จากการศึกษาระบบงานเดิมพบวา การบริหาร

ความตอเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ไดขอสรุปดังนี้

 1.  สวนของการเก็บขอมูลระบบการบริหาร

ความตอเนือ่งทางธรุกจิ ซึง่ดําเนนิการตามมาตรฐาน ISO/

IEC 27001 และมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ไดจัดเก็บ

ขอมูลท้ังในแฟมเอกสารและไฟลเอกสารทําใหไมสะดวก

ตอการใชงาน

 2. การสรุปผลการทดสอบการกูระบบงาน

สารสนเทศตองใชเวลานานในการสรุปผลและจัดทํา
รายงาน 

 3.  การเผยแพรขอมลูการบรหิารความตอเนือ่ง

ทางธุรกิจรับทราบในกลุมพนักงานท่ีเกี่ยวของเทานั้น

 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

 ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหมนี้ 
ใชเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ซึ่งใชภาษา 

UML (Unifi ed Modeling Language) มาใชในการ

ออกแบบ โดยนําเสนอนระดับสถาปตยกรรมตามยูสเคส
ไดอะแกรม ดังรูปที่ 4
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System

Assign News and Actvities

Upload BCM Document

Practice DRP Simulation Test

Manage Call Tree

View BCM Report

User

BCM Staff

View BCM Information

BCM Manager

Enter Shouted Box

Manage User and Authorize

Administrator

Development of Business Continuity Management

<<include>>

รูปที่ 4  แผนภาพยูสเคสของระบบ

 จากรูปที ่4 พบวาระบบงานสามารถแบงผูใชงาน

ตามสิทธิ์การใชงานไดเปน 4 ระดับ โดยมีความสัมพันธ

กันดังนี้

 1.  พนกังานทัว่ไป (User) มขีอบเขตฟงกชัน่การ

ใชงาน ไดแก สามารถเรียกดูขอมูลการเรียกดูขาวสาร

สารสนเทศที่จัดเตรียมไว 

 2.  ระดับผูดูแลระบบ (Administrator)

มขีอบเขตฟงกชนัการใชงาน ไดแก กาํหนดสทิธิก์ารใชงาน

ของผูใชงานแตละระดับ 

  3.  ระดับเจาหนาที่บริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM Staff) มีขอบเขตฟงกชั่นการใชงาน ไดแก 

1) การปอนขอมูลในระบบปฏิทิน 2) การอัพโหลดขอมูล
เขาสูระบบ 3) การเรียกดูรายงานการทดสอบการกูคืน

ระบบสารสนเทศ
 4. ระดับผูบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(BCM Manager) มีขอบเขตฟงกชันการใชงาน ไดแก 
1) การเรียกดูรายงาน 2) การบริหารคอลทรี 3) การ

ประกาศขาวประชาสัมพันธ 4) การประกาศขาวเหตุการณ

ฉุกเฉินตางๆ 

สรุปผลการวิจัย

 การนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอเปน 2 สวน 

ดวยกนั ไดแก 1) การพัฒนาระบบงาน และ 2) การประเมนิ

ระบบงาน โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้

 ผลการพัฒนาระบบงาน

 การพัฒนาระบบงานน้ันขออธิบายในรายละเอียด

โดยแยกตามฟงกชั่นเฉพาะสวนงานท่ีมีความสําคัญตาม

บทบาทของผูใชงาน ดังตอไปนี้

  ผูใชทั่วไป (User) คือ กลุมผู ใชที่ ไมตอง

ลงทะเบียน โดยสามารถเขาถึงขอมูลซึ่งเปนความรูทั่วไป

ของการบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ โดยมหีนาจอหลกั

ของเว็บไซตดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5  เว็บเพจหลัก

 เจาหนาท่ีบริหารแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(BCM Staff) เปนผูที่ทําหนาท่ีโดยตรงในการขับเคลื่อน

แผนความตอเน่ืองทางธุรกิจขององคกรใหพรอมใช 

โดยฟงกชัน่หลกัคอืการทดสอบระบบ การเรยีกดรูายงาน 

การอัพโหลดขอมูลเขาสูระบบ

 ฟงกชั่นการทดสอบระบบ (DRP Simulation 
Test) ถือเปนหัวใจหลักของระบบงานนี้ เนื่องจากระบบ

จะสามารถสรางสถานการณวิกฤติจําลอง โดยจะกาํหนด

ขั้นตอนในการกูคืนระบบมาใหซึ่งเปนไปตามที่บริษัท
กําหนดไว เพื่อใหเจาหนาท่ีดําเนินการทดสอบการกูคืน

ระบบสารเทศตามข้ันตอนที่กําหนด ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6  เว็บเพจการทดสอบการกูคืนระบบสารสนเทศ

 ในการทดสอบการกูคนืระบบสารสนเทศ เจาหนาที่

ผูรวมทดสอบจะตองดําเนินการตามข้ันตอนและปฏิบัติ

กับระบบงานชุดทดสอบและทําการบันทึกขอมูลลงใน

ขัน้ตอนท่ีระบบกําหนด พรอมกันนัน้ระบบจะจับเวลาเพ่ือ

ประเมินระยะเวลาในการกูคนืระบบ โดยขัน้ตอนการกูคนื

ระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
 ขัน้ตอนท่ี 1 การจาํลองสถานการณและผลกระทบ

ตอระบบสารสนเทศ เชน เกิดไฟไหมศูนยคอมพิวเตอร 

เปนตน

 ขั้ นตอน ท่ี  2  การประ เ มินสถานการณ

และผลกระทบ

 ขัน้ตอนที ่3 การประชมุผูบรหิาร และ เจาหนาท่ี

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

 ขั้ น ตอน ท่ี  4  การอนุ มั ติ ใ ช แ ผน  BCP 

และการประกาศใชแผน BCP

 ขัน้ตอนที ่5 การกูคนืระบบสารสนเทศตามแผน 

BCP อาทิ ระบบ Network, ระบบฐานขอมูล เปนตน 

 ขัน้ตอนท่ี 6 การตรวจสอบความถกูตองสมบรูณ

ของระบบสารสนเทศหลังการกูคืน

 ขั้นตอนท่ี 7 การสงมอบระบบสารสนเทศ
ไปสูผูใชงาน

 ขั้นตอนท่ี 8 การสนับสนุนการใชงานของผูใช

ระบบสารสนเทศ

 ขั้นตอนที่ 9 การประชุมสรุปปญหาของระบบ

สารสนเทศหลังการกูคืน

 ขั้นตอนท่ี 10 การจัดทํารายงานการทดสอบ

การกูคืนระบบสารสนเทศเพื่อเสนอตอผูบริหาร

 

 ผูบริหารแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM 

Manager) เปนผูที่มีบทบาทหนาที่กําหนดนโยบายการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจขององคกร โดยมีฟงกชั่น

งานหลักไดแก การประกาศขาวฉุกเฉิน, การเรียกดู

รายงาน,การกาํหนดกิจกรรมและขาวประชาสมัพนัธ และ

บริหารคอลทรี ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7  หนาเวบ็เพจแสดงฟงกชัน่งานหลกัสาํหรบัผูบรหิาร

 ความตอเนื่องทางธุรกิจ

การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน
 ระบบทีพ่ฒันาขึน้จะถกูนาํไปประเมนิประสทิธภิาพ
โดยใชเทคนิคแบบแบล็คบ็อกซ (Black-Box Testing) 
ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจตามมาตรวัด 5 ระดับ 

(Rating Scale) จากกลุมผูใชงานซึ่งเปนผูบริหาร

และเจาหนาที่บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของบริษัท 
จํานวน 5 คน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหทางสถิติโดยหา

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยตองมีคะแนนเฉลี่ย
ตัง้แต 4.00 ขึน้ไป จงึจะยอมรับวาโปรแกรมมีประสิทธภิาพ

ในการใชงานและสามารถใชงานไดจริง
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความ

  พึงพอใจท่ีมีตอการทดสอบระบบ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความ

ตอเนือ่งทางธุรกจิกรณศีกึษา บรษิทั ซพีเีอฟไอที เซน็เตอร 

จํากัด มีเปาหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการบริหารความ
ตอเนือ่งทางธุรกจิ และสรางเคร่ืองมอืในการบริหารจดัการ
แผนความตอเน่ืองทางธุรกิจของบริษทั โดยระบบท่ีพฒันา

ขึน้สามารถจําลองสถานการณ เพือ่ทดสอบการกูคนืระบบ

สารสนเทศและจัดเก็บขอมูลสําคัญ รวมถึงเปนแหลง
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

ใหแกพนักงานในองคกร ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ระบบงาน พบวา ความพึงพอใจโดยผูใชงาน ไดแก 
ผูบริหารและเจาหนาทีบ่ริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของ

บริษัท ไดคาเฉลี่ย 4.21 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 
ดงันัน้สามารถสรปุไดวา ระบบทีพ่ฒันามีความพงึพอใจใน

ระดับดี สามารถเปนเครื่องมือเพื่อใหเกิดความสะดวกใน

การทดสอบการกูคนืระบบสารสนเทศ และเกบ็ขอมลูและ

จัดทํารายงานในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

 จากผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใชระบบ

พบวา อยูในระดับดีนั้น เปนเพราะระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ฟงกชั่นการทํางานครบถวนสมบูรณตรงกับความตองการ

ของบริษทั รวมท้ังสอดคลองกับขอกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ISO/IEC 27001 และมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ทีบ่รษิทั

ไดรบัการรับรองอยูในปจจุบนั ในประเด็น ของการทดสอบ

แผนการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจซึ่งจะตองมี

การทดสอบแผนอยางตอเน่ืองตามเกณฑทีก่าํหนด ผลการ

วจิยันีส้อดคลองกบัการศกึษาของ กาํธน สทุธริกัษศริ ิ(2553) 

ศานิต บุญเกียรติ. (2554). และ อรรถพร อุทธา. (2553). 

ที่พบวา การจัดทําแผนกูคืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อบริษัทประสบเหตุภัยพิบัติ จะเปนการปองกันขอมูล
และสรางความม่ันใจวา สามารถกูคนืระบบระบบสารสนเทศ 

ไดอยางสมบูรณซึ่งชวยลดความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ 

ตอการดําเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้น

ขอเสนอแนะ
 1.  ควรเพ่ิมสวนของหลักสตูรการอบรมเร่ืองการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและเพิ่มเนื้อหาความรู

ใหมากยิ่งขึ้น 

 2.  ในสวนของประกาศเหตุการณฉุกเ ฉิน
ควรมีการเช่ือมโยงกบัระบบเมลล ระบบสงขอความสัน้ (SMS)

เพื่อท่ีจะเปนชองทางประกาศเหตุการณฉุกเฉินตางๆ 

รวมถึงการแจงเตือนพนักงานในองคกรใหเฝาระวัง
หรอืทราบแนวทางปฏิบตัใินกรณีเหตกุารณฉกุเฉนิตางๆ เกิดขึน้ 

ซึ่งการใชอีเมลลและเอสเอ็มเอส จะสามารสงขาวสาร

ถึงพนักงานไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
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