แนวทางการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)
ดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Management) บางมุมมอง
เมธา สุวรรณสาร
-------------------------------------------------------------------

การบริหารสารสนเทศ (ITM) คืออะไร
Human Capital

• การบริหารจัดการทรัพยากรในองคกร โดย
ในอดีตนั้นมุงไปที่การเงิน การบุคคล และ วัสดุ
แตในปจจุบันจําเปนตองนําเอาทรัพยากรดาน
ขอมูลขาวสาร และ กระบวนการในการจัดการ
เขามารวมดวย

• ITM คือวิธีการเพื่อใหแนใจวาองคกรมี
กระบวนการสําหรับการบริหารขอมูลขาวสาร
ใชประโยชนทรัพยากร และขอมูลดาน
เทคโนโลยีเพื่อรองรับและพัฒนาธุรกิจอยางได
อยางเต็มประสิทธิภาพ
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IT
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(ITIM)

Records
Management

Budget & Planning

IT Management
(ITM)
(Circular A-130)

Hardware
Software
& IT Services
Acquisition

Operation
And
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Data
Management

Software
Development

Example ITM include creating an enterprise architecture, establishing metrics for IT
functions, managing portfolios of projects, creating and maintaining a strategic IT plan, and
setting up the organizational structure of an IT organization.
ที่มา : Forrester Research

1. ความเขาใจกับการวิเคราะหชองวางทางดานการบริหารสารสนเทศ
การทํา GAP Analysis จัดทําขึ้นเพื่อรายงานสรุปสถานะขององคกรที่เนนธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจรรมและการ
ใหบริการทางดานการเงินในปจจุบันวาในทางปฏิบัติที่เปนอยูจริง ยังมีกิจกรรมหรืองานใดที่อาจเปนชองวางหรือเปนสวนที่
ยังไมมี เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่พึงปฏิบัติที่ดี ซึ่งอาจจะเรียกเปน Best Practice โดยหนวยงานกํากับ หรือมาตรฐานสากลที่
กําหนด โดยองคกรและหนวยงานกํากับอาจคาดหวังผลเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด เปนการประเมินอยางเปนอิสระโดย
บุคคลภายนอก หรือสายงานอื่นที่ไมใชเปนผูปฏิบัติงาน หรืออาจใชวิธีการที่เรียกวา CSA (Control Self Assessment) ที่
ปฏิบัติโดยหนวยงานภายในองคกรนั้น ๆ เอง ทั้งนี้ผลการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จะนํามาเพื่อทําแผนดําเนินการ
(Action Plan) เพื่อลดชองวางที่มีอยูเพื่อกาวสูระดับการบริหารที่ดีขึ้น
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1.1. คําอธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใชวิเคราะหชองวาง
ในการสรุปผลการวิเคราะหรายงานชองวางตามเกณฑของหนวยงานกํากับภาครัฐฯ ซึ่งอาจจะมีแนวทางใน
การกํากับแตกตางกันไปนั้น ในการทํา Gap Analysis ใหยึดหลักหรือเกณฑปฏิบัติในการกํากับของหนวยงานภาครัฐฯ หรือ
หน ว ยงานนั้ น ๆ เป น เกณฑ และในกรณี ที่ ใ ช ม าตรฐานสากลเป น หลั ก ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง ก็ ต อ งยึ ด แนวทางในการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติจริง ขององคกรนั้น ๆ กับเกณฑมาตรฐานสากล ซึ่งอาจจะจัดทําโดยทีมงานที่เกี่ยวของหรือรวม
ประชุมกันในกลุมงานที่เกี่ยวของหลังจากที่ไดประชุมกลุมฯ เพื่อใหการสื่อสารกันไดอยางชัดเจน ก็จะนําชองวางดังกลาวมา
จัดทํา Action Plan เพื่อลดชองวางในการกาวไปสู Best Practice หรือมาตรฐานในการกํากับที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะใชวิธีการ
ไดหลากหลาย
การนําเสนอในที่นี้จึงเปนการนําเสนอในรูปแบบเพื่อใหเขาใจโดยงาย ณ ที่นี้การทํา Gap Analysis จะใช
แนวทางตามเกณฑการประเมินของภาครัฐฯ เปนบรรทัดฐาน เพื่อการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติจริง โดยมีคําอธิบายดังนี้
1. “เกณฑการประเมินภาครัฐ” คือรายการ หรือ หัวของานที่ทางกระทรวงตนสังกัดจะใชในการ
ประเมิน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกปตามความคาดหวังของตนสังกัด
2. “การปฏิบัติ” หมายถึง ในเกณฑการประเมินหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน หรือ Best Practice
หัวขอนั้น ทางองคกรไดปฏิบัติหรือไม และมีความพึงพอใจหรือไม หรือมีขอที่ควรอาจปรับปรุงแกไขอื่นใดไดอีก เปนตน
ก. สัญลักษณ z เปนการปฏิบัติอยางสมบูรณ หมายถึง คําชี้แจงของคณะทํางานขององคกร
วาไดดําเนินการโครงการตามเกณฑภาครัฐฯ อยางครบถวนและองคกรมีเอกสารพรอมที่จะยืนยันและชี้แจงเมื่อตองการ
อยางไรก็ดี
คุณภาพและการปฏิบัติจ ริง รวมทั้งผลงานที่ไดรับ ขึ้นกับความถูกตอ ง ความครบถวน ความสมบูร ณ
ความสามารถในการใชงานไดในเวลาตามที่ตองการของผูที่เกี่ยวของ
ข. สัญลักษณ  เปนการปฏิบัติบางสวน หมายถึง คําชี้แจงของคณะทํางานขององคกร วาได
ดําเนินการตามเกณฑของภาครัฐฯ ไดเพียงบางสวน และมีเอกสารแสดงสถานะของโครงการ อยางไรก็ดี คุณภาพและการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งผลงานที่ไดรับขึ้นกับความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ ความสามารถในการใชงานไดในเวลา
ตามที่ตองการของผูที่เกี่ยวของ
3. “ความคิดเห็นที่ประชุม” หมายถึง ขอสรุปในเบื้องตนที่ไดหารือกันภายในการประชุมระหวาง
คณะทํางานขององคกรและผูที่เกี่ยวของกับโครงการหรือแผนงานเพื่อที่จะลดชองวาง (Gap) ตอไป
4. “ขอสังเกตและขอเสนอแนะเบื้องตนจากหนวยงานประเมินและ/หรือหนวยงานกํากับภาครัฐฯ”
หมายถึง ขอสังเกต และ คําแนะนําจากหนวยงานประเมินและ/หรือหนวยงานกํากับภาครัฐฯ ในเบื้องตน
5. “Action Plan” หมายถึง แผนการดําเนินงานที่จําเปนตองปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามการประเมินตาม
เกณฑของภาครัฐฯ เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการที่ดี
ก. 3 หมายถึง ตองการทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหสามารถกําหนดผูรับผิดชอบได และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผล
ข. 2 ไมตองการทําแผนการดําเนินงานเพราะที่ประชุมมีขอสรุปวาไดดําเนินการแลว หรือ
เปนแผนที่ดําเนินงานตอเนื่องจากปกอนหนานี้
“หมายเหตุ” หมายถึง คําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความชัดเจน

2

2. การพิจารณาชองวางเพื่อยกระดับมาตรฐานตาม Best Practice หรือตามเกณฑการประเมินภาครัฐ
ตอไปนี้เปนการพิจารณา Gap Analysis โดยใชมาตรฐานเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานภาครัฐฯ โดยเนน
ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจําปบัญชี 2550 เพียงบางมุมมองดังตอไปนี้
1. การพิจารณาแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
1.1. การดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายที่สําคัญ
1.2. องคประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ
2.1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเด็นพิจารณา
• ความครบถวนและเหมาะสมของระบบ EIS/MIS กับการดําเนินงานขององคกร
• การนําขอมูลจากระบบสารสนเทศไปใชจริงของผูบริหาร
• การนําระบบสารสนเทศมาชวยในการติดตามเปาหมายทั้งระดับองคกรและระดับฝาย
• ความทันกาลของขอมูล
2.2. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นพิจารณา
• ระบบการจัดเก็บขอมูลตามความเสี่ยงที่ไดมีการระบุภายในองคกร
• รูปแบบและการแสดงผลที่ชัดเจนของระบบ Early Warning
2.3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ประเด็นพิจารณา
• ความครอบคลุมในการดําเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศภายในองคกร
• การแกไขปญหาที่พบภายในระบบสารสนเทศ
• การนําระบบสารสนเทศเขามาชวยแกไขปญหาที่พบภายในองคกรทั้งทางดานการเงิน และ
การดําเนินงาน
2.4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นพิจารณา
• ความสามารถในการรวบรวมและคนหา Competency ของบุคลากรภายในองคกร
• การอบรมความรูดาน ICT และการนํามาใชประโยชนของผูบริหารระดับสูงในการผลักดัน
องคกรอยางเปนรูปธรรม
• การอบรมความรูดาน ICT ในระดับ USER และการนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่
2.5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายตาง ๆ
ประเด็นพิจารณา
• การลดระยะเวลาการใหบริการทั้งผูใชบริการภายในและภายนอกโดยเห็นผลอยางชัดเจน
ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจที่ดี
3

•

ชองทางการใหบริการ Stakeholder อยางเหมาะสม และสะดวก

•
•
•
•

มีการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อลดเอกสารการติดตอ
การใหบริการ One Stop Service และการรวมใหบริการกับหนวยงานอื่น
ระบบ Back Office ที่ Share ขอมูลทั้งภายในและภายนอกอยางเหมาะสม
การตอบสนองตอนโยบายอื่น ๆ ที่จําเปนตองนําระบบสารสนเทศเขาชวยดําเนินการเพื่อให

บรรลุตามนโยบาย
2.6. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตอความตองการภายในและภายนอกองคกร
ประเด็นพิจารณา
• การนําระบบสารสนเทศเพื่อชวยลดตนทุนอยางเปนรูปธรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การนําระบบสารสนเทศมาใช
• การนําระบบเพื่อชวยในการสื่อสารภายในองคกรและความสามารถใน การเผยแพรขาวสาร
เฉพาะกลุม
• การจัดทําชองทางเพื่อชวยในการใหบุคคลภายนอกรับทราบขาวสาร อยางสะดวก
• การนําระบบ e-Learning มาใช และ การแบงปนความรูภายในองคกร
• คุณภาพของ Website
ตัวอยาง ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศขององคกร ป 2550
(เพื่อนํามาเปนปจจัยสวนหนึ่งในการพิจารณาและปรับปรุงการทํา Gap Analysis)
สวนที่ 1 แผนแมบทสารสนเทศ
1. ขาดรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการ/ แผนงานดานการตรวจสอบภายใน และแผนสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง
2. ขาดการระบุถึงรายละเอียดการประหยัดคาใชจายหรือลดระยะเวลาในการดําเนินงานหลังจากมีการ
นํา ICT มาชวยดําเนินการ
3. ควรมีการทบทวนแผนแมบทสารสนเทศทุกปเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และเทคโนโลยีของ
องคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
4. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผนงาน ควรระบุเปาหมายที่เปนรูปธรรม และสะทอนถึงผลลัพธการ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติการที่ตองการได
สวนที่ 2 การบริหารจัดการสารสนเทศ
1. ระบบ MIS และ EIS ยังไมไดแยกกันชัดเจน การเขาถึงขอมูลขึ้นกับตําแหนงของผูบริหาร
2. ยังไมมีระบบสารสนเทศ (Software) ที่ใชวิเคราะหจัดลําดับความรุนแรงและโอกาสที่เกิดในแตละ
ความเสี่ยง แตอยูระหวางการจัดทําระบบ Early Warning
3. มีการดําเนินงานดาน Computer Audit แตยังไมครอบคลุมทุกดาน
4. ระบบ Competency ของบุคลากรอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งสามารถเก็บขอมูลดาน Competency
ของบุคลากรบางตําแหนง แตยังไมสามารถคนหาบุคลากรตาม Competency ที่ตองการได
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5. การสนับสนุนการยกระดับความรูดาน ICT แกผูบริหารระดับสูง รวมถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ในองคกร มีการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมในแตละหลักสูตร แตขาดการระบุถึงการประเมินการใชประโยชนหลัง
การฝกอบรมของ USER
6. มีการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แตยังไมมีหลักสูตรบังคับ
ตัวอยาง ขอสังเกตของหนวยงานประเมินและ/หรือหนวยงานกํากับภาครัฐฯ ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ ป
2550
1. องคกรควรมีการทบทวนแผนแมบทสารสนเทศทุกป เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
2. องคกรควรเรงพัฒนาระบบ MIS EIS และระบบงานอื่น ๆ เชน ระบบ ICT สนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยง, Competency เปนตน เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. องค ก รควรมี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก รวมถึ ง การ
ประเมินผลความสําเร็จในเชิงปริมาณหรือความคุมคา จากการนําระบบสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคกร

ตัวอยาง การใชงาน IT Management เพื่อบรรลุเปาหมายองคกร
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การสรางความเขาใจในภาพโดยรวมของการทํา Gap Analysis
1. สรางความเขาในในภาพโดยรวมของการทํา Gap Analysis
2. อธิบายวัตถุประสงคการทํา Gap Analysis
3. อธิบายวิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินการ
4. การนํา Gap Analysis ไปใชในการวางกลยุทธ และแผนการดําเนินงานในมุมมองตาง ๆ ตามหลัก
Balanced Scorecard
5. การปด Gap โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจน เปนรูปธรรม เชน ใชรูปแบบ
ของ Gantt Chart โดยกําหนดกระบวนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน ผูรบั ผิดชอบ และ KPI ที่ชัดเจน เปนตน
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