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โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษเตรียมบัณฑิต มีหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุม

ตั้งแตนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ไปจนถึงบุคคลท่ัวไปที่ตองการใชภาษาอังกฤษเพ่ือสอบแขงขัน ปจจุบัน มีทั้งหมด 29 สาขาท่ัว

ประเทศ และมีชองทางการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทยกับความตองการของนักเรียน 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร และปจจัยภายใน ภายนอก ทําใหสามารถ

กําหนดกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือใหโรงเรียนสามารถสรางผลกําไรในอนาคตได คือ กลยุทธการสราง

นวัตกรรมสินคาและบริการใหม และกลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดานสินคาและบริการ 

      เพื่อใหการจัดทําแผนระบบสารสนเทศสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียนกวดวิชาและ

สอนภาษาอังกฤษเตรียมบัณฑิต จึงไดนําเสนอระบบสารสนเทศท้ัง 6 ระบบ ไดแก 

1. ระบบ S.E.L.F.  

2. ระบบจัดเก็บขอมูลและฝกอบรมพนักงาน 

3. ระบบคลังขอสอบ 

4. ระบบขอสอบเสมือนจริง Simulation Exam 

5. ระบบการจัดการและบริหารองคความรู 

6. ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ  

โดยระบบทั้ง 6 ระบบนั้นจะสนับสนุนกระบวนการทํางานในแตละกลยุทธทางธุรกิจของ

โรงเรียนได 
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ผลสรุปในเร่ืองการลงทุนในระบบสารสนเทศท่ีองคกรตองดําเนินการจัดหาภายใน

ระยะเวลา 3 ป แบงออกเปน 2 ระยะ โดยระยะแรกจะเปนระบบ S.E.L.F. ระบบหองสอบเสมือนจริง 

Simulation Exam และระบบบริหารลูกคาสัมพันธ เนื่องจากเปนระบบท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน

โดยตรง และสามารถดําเนินการจัดทําไดทันที เพราะองคกรมีทรัพยากรที่พรอมอยูแลว สําหรับใน

ระยะที่ 2 คือ ระบบจัดเก็บขอมูลและการฝกอบรมพนักงาน ระบบคลังขอสอบ ระบบการจัดการและ

บริหารองคความรู เปนระบบท่ีองคกรตองศึกษาและเรียนรูเพ่ิมเติมกอนดําเนินการจัดทํา ในเร่ืองของ

คาใชจายในการจัดทําระบบ องคกรมีทรัพยากรท่ีพรอมใชงานไดอยูแลว ในขณะท่ีการไดมาของระบบ

สารสนเทศท้ัง 6 ระบบน้ัน จะดําเนินการพัฒนาโดยทีมงานระบบสารสนเทศของบริษัทในเครือ และ

การซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป และจากการคํานวณระยะเวลาคืนทุนของระบบที่พัฒนาทั้งหมด มีการ

จัดสรรการใชทรัพยากรรวมกันของทุกระบบจึงสามารถคืนทุนไดไมภายในไมเกิน 3 ป มีเพียงระบบ

เดียวคือ ระบบคลังขอสอบท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการคืนทุนมากกวา 3 ปขึ้นไป 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

TRIAM BUNDIT English Language and Tutoring School develop the distinct 

effective English courses for primary student, secondary student, high school student 

and adult which provide 29 branches all over the country and have various learning 

channel that suitable for the student. 

From the external environment and the internal environment analysis 

that can provide strategy for school are as follows: Innovation strategy and Customer 

Orientation strategy that suitable with 6 systems are as follows: 

1. S.E.L.F. System 

2. Training and collecting data System 

3. E-Exam System 

4. Simulation Exam System 

5. Knowledge Management System 

6. Customer Relationship Management System 

The school should provide all information systems within 3 years and 

split in 2 phases. First phase are as follows: S.E.L.F. System, Simulation Exam System 

and Customer Relationship Management System that can management as soon with 
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the school’s resource. Last phase are as follows: Training and collecting data System, 

E-Exam System and Knowledge Management System that developer should learning 

before develop the system. All System can develop by developer staff in school and 

buy instant program. And it will return the profit within 3 Years. Only E-Exam System 

that take more than 3 Years to return the profit. 

 

Keywords : Strategic information system planning, Strategy, Tutoring school, 

Innovation strategy, Customer orientation strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


