
 
การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

GAP Analysis, Hardware, Software Network 
 

การเริ ่มตนจัดการศักยภาพและการเปลี ่ยนแปลงในระบบเทคโนโยลีสารสนเทศโรงพยาบาลยี ่งอ         
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ระดับที่ 1 ของการพัฒนา เปนการวางพื้นฐานที่จำเปนของการจัดการศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศโรงพยาบาล ประกอบดวยขั้นตอนที่ควรดำเนินการดังตอไปนี้ 

1.1 การสำรวจทรัพยากรดานเทคโนโลยีสานสนเทศ เปนกระบวนการตรวจสอบและทำบัญชีทรัพยากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของโรงพยาบาล เพื่อใหทราบสถานะปจจุบัน กอนที่จะเพิ่มเติมในวนที่ขาดหรือ
ปรับปรุงในวนที่ลาสมัย เพ่ือใหทรัพยกรท้ังหมดตอบสนองตอการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรที่กำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ แบงได 5 กลุม ดังนี้ 

1.1.1 Hardware ทรัพยากรกลุมนี้ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องสถานีทำงาน 
เครื่องพิมพอุปกรณนำเขาขอมูล อุปกรณแสดงภาพหรือเสียง 

1.1.2 Software ทรัพยากรกลุมนี้ไดแก โปรแกรมท่ีองคกรนำมาใชงานในหนวยงานตางๆ โดย
อาจเปนโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 

1.1.3 Network ทรัพยากรกลุมนี้ไดแก ระบบเครือขายภายในองคกร และระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงกับภายใน คืออินเทอรเน็ตและระบบโทรศัพทไรสาย 

1.1.4 People ทรัพยากรกลุมนี้ไดแก นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูดานการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตไมรูลึกลงไปในเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก ทำหนาที่ 
จัดการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศมคีวามรูดานเทคโนโลยีสานสนเทศดานตางๆ เชน ผูบริหารเครอืขาย 
ผูบริหารฐานขอมูลนักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร ชางซอมบำรุงคอมพิวเตอร  

1.1.5 Data and Information ทรัพยากรกลุมนี้ไดแก ขอมูล สารสนเทศ ที่สำคัญของ
โรงพยาบาลคอื ขอมูลในเวชระเบียน และขอมูลการดำเนินการดานตางๆ ของแตละ
แผนก การทำบัญชีทรัพยากรดานเทคโนโลยีสาสนเทศ จะทำใหทราบสถานภาพของ
ทรัพยกรดานตางๆ โดยตองมีการปรับปรุงบัญชีทรัพยกรนี้เปนระยะ อยางนอยทุก 36 
เดือน เพ่ือติดตาม เฝาระวัง ไมใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากร หรือทรัพยากรเสื่อมและ
ลดคุณภาพโดยไมรูตัวโดยเฉพาะคุณภาพขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางบัญชีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงไวในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ตัวอยางบัญชีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท Hardware และ Software 

รายการ ราคา วันที่นำเขามาใช 
ใชงาน

มาแลว (ป) 
ตำแหนงท่ีอยู 

สถานภาพ
ปจจุบัน 

1.Dell Server 855,000 10 ต.ค.62 2 Data Center ใชงานได Hard 
Disk เต็ม 66% 

2. Hos Office 79,000 22 มิ.ย.61 3 หอง IT 85 % 
 

1.2 การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)  
เมื่อสำรวจทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเสร็จสิ้นแลว ควรดำเนินการวิเคราะหชองวาง (Gap 
Analysis) เพ่ือประเมินความแตกตางระหวางสถานะปจจุบันกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ควรจะเปน ทั้งนี้ผลของ
การวิเคราะหชองวาง จะนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ิมเติมชองวางนั่นเอง 

ลักษณะการวิเคราะหชองวาง จะวิเคราะห 4 ดานดังนี้ 
1. รายการที่วิเคราะห 
2. สถานะในปจจุบัน 
3. สถานที่ควรจะเปน 
4. แนวทางดำเนินการแกไข 

 
ตารางที่ 2 Gap Analysis ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ สถานการณปจจุบัน เปาหมายที่ตองการ การดำเนินการ 
1.Database Server RAM 512 G 

Ssd 960g 4 ลูก 
CPU x2 

- ยังไมดำเนินการ 

2.Software ระบบ Hos Office License 5 Users License 10 Users ทดลองใชงาน 
 

1.3 การจัดทำแผนเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสานสนเทศการวางแผนศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Capacity Planning) เปนการสำรวจและวิเคราะหศักยภาพของทรัพยากรดาน Hardware และ Network เพ่ือ
วางแผนจัดการใหทรัพยากรเหลานี้ไมขาดแคลนปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และใหมั่นใจวาใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปดวย 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการวางแผนศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กำหนดทรัพยากรที่ตองการวัดศักยภาพ เชน CPU Capacity, Memory, Bandwidth ฯลฯ 
3. ลงมอืวัดการใชงานหรือผลการทำงานของทรัพยากรที่กำหนดไว 
4. เปรียบเทียบผลที่ไดจากการวัดกับมาตรฐานหรือความสามารถสูงสุด 
5. รวบรวมขอมูลการใชงานทรัพยากรจากผูพัฒนาระบบหรือผูใชระบบ 
6. วิเคราะหขอมูลจากผูใชและคำนวณความตองการใชทรัพยากร 
7. เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับการใชงานทรัพยากรในปจจุบัน 
8. พยากรณเวลาที่ทรัพยากรจะเต็มหรือหมดไป 



9. เสนอแนวทางจัดการ และติดตามผลอยางตอเนื่อง 
เมื่อวางแผนศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จแลวก็จะเปนการจัดการศักยภาพ (Capacity 
Management) คือการจัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลมีศักยภาพตามที่วางแผนไว 
 
1.4 การจัดทำแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรในหนวยสารสนเทศ 

ศักยภาพดานความสามารถของบุคลากรหรือสมรรถะ (Competency) เปนองคประกอบที่สำคัญอันจะทำให
ภารกิจของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จลุลวงตามแผนที่วางไว ถาบุคลากรมีสมรรถนะไมเพียงพอ ก็จะตองสง
บุคลากรไปฝกฝนหรืออบรมเพ่ิมเติมใหมีสมรรถนะเพียงพอที่จะทำงานใหสัมฤทธิ์ผลกอนการประเมินสมรรถนะ 
ตองกำหนดรายการสมรรถนะทั้งหมดที่ตองการใหมีในฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเสียกอน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศนาจะมีสมรรถนะที่ครอบคลุมพันธกิจตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตัวอยาง
ดังนี้ 
 สมรรถนะเชิงเทคนิคของศูนยคอมพิวเตอร Functionally Competency 
ศูนยคอมพิวเตอรไดกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

- การบริหารจัดการดานระบบสารสนเทศและชี้นำทางองคกร 
- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตรระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
- การบริหารแผนงาน/โครงการดานระบบสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
- การใชเครื่องมือและโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
- การดูแลและบำรุงรักษาระบบขอมูลสารสนเทศ 
- การจัดการระบบความปลอดภัยในระบบเครือขาย 
- การบริหารจัดการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
- การใชเครื่องมือและโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ 
- การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การแกปญหาและการตัดสินใจ 
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
- การใหคำปรึกษา สนับสนุน และการฝกอบรมการใชขอมูลสารสนเทศ 
- การสื่อสารและประสานงาน 
- มีจิตบริการและทำงานเปนทีม 

เมื่อกำหนดสมรรถนะรวมแลว ก็กำหนดระดับสมรรถนะแตละเรื่อง ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูงของแต
ละสมรรถนะ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
ชื่อสมรรถนะ : การใหคำปรึกษา สนับสนุน และการฝกอบรมการใชขอมูลสารสนเทศ 
คำจำกัดความ :  การใหคำปรึกษา สนับสนุน และการฝกอบรม ใหแกผูใชงานและผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ และสามารถนำไปใชงานและแกไขปญหาได 
ความหายของระดับ คำอธิบาย 
ระดับ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 
ระดับ 1 -สามารถสอบถาม และทบทวนความตองการ หรือประเด็นปญหาที่แนชัดของผูรองขอ 

กอนการใหคำแนะนำ ปรึกษา 
-สามารถใชเอกสารอางอิง หรือตัวอยางประกอบอธิบาย หรือใหคำแนะนำ 
-สามารถสอบถามผูที่มปีระสบการณ กอนตอบคำถามใหกับผูรองขอ 
-สามารถจัดทำสรุปคำถาม และคำตอบ หรือขอแนะนำ ที่ใชบอยๆ 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับ 1 

-สามารถสื่อสารถึงขอผิดพลาดที่พบบอยๆ หรือขอพึงระวังในการใชงาน เพื่อปองกัน
การเกิดปญหากับผูใชงาน 
-สามารถบันทึกพฤติกรรมการใชงานของผูใชงานที่ทำใหเกิดปญหา 
-สามารถเลือกใชสื่อการสอน หรือสื่อการใหคำปรึกษาที่หลากหลาย ในการถายทอด
ความรู 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับ 2 

-สามารถเนนย้ำความสำคัญของการดำเนินการของระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของการใชงาน แกผูปฏิบัติงานและผูใชงาน 
-สามารถนำเสนอถึงวิธีการแกปญหาที่ชวยใหผูใชงาน สามารถทำความเขาใจและ
แกไขปญหาเบื้องตนได 
-สามารถถายทอดเทคนิคใหมๆ ใหกับผูใชงาน เพ่ือนำไปใชประโยชนมากยิ่งขึ้น 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับ 3 

-สามารถใหคำปรึกษาและนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาระบบงาน แกหนวยงานใน
โรงพยาบาล แกโครงการที่ไดรับการรองขอจากหนวยงานอื่น 
-สามารถจัดทำคูมือหรือเอกสารประกอบการใหคำแนะนำปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
ใชประกอบการถายทอด 
-สามารถจัดใหเกิดปรับปรุงหลักสูตร หรือสื่อสาร ใหมีความเปนปจจุบัน 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับ 4 

-สามารถจัดกระบวนการในการพัฒนา และสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
เพ่ือถายทอดความรู ใหตรงกับความตองการของหนวยงาน 
-สามารถจัดใหเกิดการปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการในการถายทอดความรู ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของบุคลากร 

 
  
 
 
 
 



เมื่อกำหนดระดับสมรรถนะแตละเรื่องเสร็จแลว ก็ควรวางแผนวา สมรรถนะตางๆเหลานี้ ควรจะเปน
บุคลากรใด และระดับใด พรอมจัดทำเปนแบบประเมินสมรรถนะตอไป ดังนี้ 
 สมรรถนะประจำตำแหนงงานในศูนยคอมพิวเตอร 

1. CIO งานสารสนเทศทางการแพทย 
a. นายแพทย 

i.  การบริหารจัดการดานระบบสารสนเทศและชี้นำทิศทางองคกร 
ii.  กำหนดนโยบายและยุทธศาสตรระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
iii. การบริหารแผนงาน/โครงการดานระบบสารสนเทศ 
iv. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
a. หัวหนาฝาย 

i. การบริหารจัดการดานระบบสารสนเทศและชี้นำทิศทางองคกร 
ii. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตรระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
iii. การบริหารแผนงาน/โครงการดานระบบสารสนเทศ 
iv. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

b. นักวิชาการคอมพิวเตอร 
i. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
ii. การใชเครื่องมือและโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
iii. การดูแลและบำรุงรักษาระบบขอมูลสารสนเทศ 
iv. การจัดการระบบความปลอดภัยในระบบเครือขาย 
v. ความรูดานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 
vi. การบริหารจัดการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
vii. มีจิตบริการและทำงานเปนทีม 

c. เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
i. การใชเครื่องและโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
ii. การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ 
iii. การใหคำปรึกษา สนับสนุน และการฝกอบรมการใชขอมูลสารสนเทศ 
iv. มีจิตบริการและทำงานเปนทีม 
v. การดูแลและซอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร 
vi. บริหารจัดการฐานขอมูล 
vii. การบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 


