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บทคดัย่อ 

โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ มหีลกัสูตรการเรยีนที่ครอบคลุมตัง้แต่นักเรยีนในระดบัชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึงบุคคลทัว่ไปที่ต้องการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อสอบแขง่ขนั ปัจจุบนั มทีัง้หมด 29 สาขาทัว่ประเทศ และมชี่องทางการเรยีนทีห่ลากหลายเพื่อตอบโจทย์
กบัความตอ้งการของนกัเรยีน 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร และปัจจยัภายใน ภายนอก ท าใหส้ามารถก าหนดกลยุทธท์างธุรกจิเพื่ อให้
โรงเรยีนสามารถสรา้งผลก าไรในอนาคตได ้คอื กลยุทธก์ารสรา้งนวตักรรมสนิคา้และบรกิารใหม่ และกลยุทธก์ารสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ดา้นสนิคา้และบรกิาร 

เพื่อใหก้ารจดัท าแผนระบบสารสนเทศสอดคลอ้งกบักลยุทธข์องโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ 
จงึไดน้ าเสนอระบบสารสนเทศทัง้ 6 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบ S.E.L.F. ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและฝึกอบรมพนกังาน ระบบคลงั
ขอ้สอบ ระบบขอ้สอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam ระบบการจดัการและบรหิารองคค์วามรู ้และระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ 
โดยระบบทัง้ 6 ระบบนัน้จะสนบัสนุนกระบวนการท างานในแต่ละกลยุทธท์างธุรกจิของโรงเรยีนได ้

ผลสรุปในเรื่องการลงทุนในระบบสารสนเทศทีอ่งคก์รตอ้งด าเนินการจดัหาภายในระยะเวลา 3 ปี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
โดยระยะแรกจะเป็นระบบ S.E.L.F. ระบบหอ้งสอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam และระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์เน่ืองจาก
เป็นระบบที่เกี่ยวขอ้งกบันักเรยีนโดยตรง และสามารถด าเนินการจดัท าไดท้นัท ีเพราะองค์กรมทีรพัยากรที่พรอ้มอยู่แล้ว 
ส าหรบัในระยะที ่2 คอื ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและการฝึกอบรมพนักงาน ระบบคลงัขอ้สอบ ระบบการจดัการและบรหิารองค์
ความรู้ เป็นระบบที่องค์กรต้องศึกษาและเรยีนรู้เพิม่เติมก่อนด าเนินการจดัท า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจดัท าระบบ 
องคก์รมทีรพัยากรทีพ่รอ้มใชง้านไดอ้ยู่แลว้ ในขณะทีก่ารไดม้าของระบบสารสนเทศทัง้ 6 ระบบนัน้ จะด าเนินการพฒันา
โดยทมีงานระบบสารสนเทศของบรษิทัในเครอื และการซื้อโปรแกรมส าเรจ็รปู และจากการค านวณระยะเวลาคนืทุนของ
ระบบทีพ่ฒันาทัง้หมด มกีารจดัสรรการใชท้รพัยากรรว่มกนัของทุกระบบจงึสามารถคนืทุนไดไ้มภ่ายในไมเ่กนิ 3 ปี มเีพยีง
ระบบเดยีวคอื ระบบคลงัขอ้สอบทีต่อ้งอาศยัระยะเวลาในการคนืทุนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 
ค าส าคญั: แผนระบบสารสนเทศ กลยุทธ ์โรงเรยีนกวดวชิา กลยุทธก์ารสรา้งนวตักรรม กลยุทธก์ารสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลกูคา้ 
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Abstract 
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 S.E.L.F. 
System, Training and collecting data System, E-Exam System, Simulation Exam System, Knowledge 
Management System, and 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 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. 
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1. บทน า 
ธุรกจิกวดวชิาโดยรวมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มมีลูค่า 7,600 ลา้นบาท มโีรงเรยีนกวดวชิาประมาณ 2,005 แห่ง 

อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 460 แห่ง และภูมภิาค 1,545 แห่ง และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยธุรกจิกวดวชิาไดแ้บ่งการกวดวชิา
ออกเป็นรายวิชา ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษเตรียมบณัฑิต เป็นโรงเรียนกวดวิชา และสอน
ภาษาองักฤษ ที่มคีู่แข่งจ านวนมากในตลาด ปัจจุบนัธุรกิจกวดวชิาภาษาองักฤษมแีนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากนักเรยีน หรอืผู้ปกครองมคี่านิยมว่า การเรยีนกวดวชิาจะช่วยในการสอบเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัที่มชีื่อเสยีงได ้
นอกจากน้ียงัมเีรื่องทีป่ระเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ท าใหเ้กดิกระแสตื่นตวัในการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษมากยิง่ขึน้ ดงันัน้จงึมกีารแข่งขนัสงูในตลาดกวดวชิาภาษาองักฤษ สถาบนักวดวชิาหลายแห่ง
จ าเป็นตอ้งสรา้งความแตกต่าง เพือ่ใชด้งึดดูกลุ่มนกัเรยีน รวมถงึผูป้กครอง  

โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ เป็นโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษ โดยมคีวามมุง่มัน่ที่
จะสร้างสรรค์การเรยีนรูรู้ปแบบใหม่ เพื่อให้เกดิแนวความคดิและความเขา้ใจต่อสิง่ที่เรยีนรู้มากกว่าเพยีงแค่การท่องจ า 
ปัจจุบันมีคอร์สเรียนที่รองรบักลุ่มนักเรียนตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ไปจนถงึบุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อน าไปใชส้อบวดัระดบัต่างๆ ปัจจุบนัม ี
29 สาขาทัว่ประเทศ มรีปูแบบการเรยีนทีห่ลากหลาย แบง่ออกเป็น 4 รปูแบบ คอื  

(1) การเรยีนในรอบสอนสด เป็นการเรยีนทีม่คีรผููส้อนด าเนินการสอนในหอ้งเรยีน 
(2) การเรยีนผ่านระบบ S.E.L.F. เป็นการเรยีนเน้ือหาผ่านเครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นตวัทีส่าขา โดยไฟลว์ดิโีอทีน่กัเรยีนเรยีน 

เป็นไฟลท์ีม่กีารบนัทกึจากการเรยีนในรอบสอนสด  
(3)การเรยีนผ่านระบบ S.E.L.F.@HOME 100% เป็นการเรยีนเน้ือหาทัง้คอรส์เรยีนจากทีบ่า้น โดยเป็นไฟลว์ดิโีอทีม่ ี

การบนัทกึจากการเรยีนในรอบสอนสด และแปลงในระบบ เพือ่ใหน้กัเรยีนดาวน์โหลดเน้ือหาเรยีนไดจ้ากทีบ่า้น  
(4) การเรยีนผ่านระบบ S.E.L.F.@Tablet เป็นการเรยีนเน้ือหาทัง้คอรส์เรยีนผ่านอุปกรณ์ Tablet โดยเป็นไฟลว์ดิโีอทีม่ ี

การบนัทกึจากการเรยีนในรอบสอนสด และแปลงในระบบ เพือ่ใหน้กัเรยีนเรยีนไดผ้า่นอุปกรณ์ Tablet เท่านัน้ 
นอกจากน้ียงัมีการเรยีนในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรยีนได้มกีารพฒันาหลกัสูตรการเรยีนโดยน าไปประยุกต์ใช้กบั

อุปกรณ์การสือ่สาร SmartPhone ใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษเพิม่เตมิไดผ้่าน Applications ทีท่างโรงเรยีนได้
พฒันาขึน้ 
 

2. ผลการวิเคราะหโ์ดยใช้เคร่ืองมือในการท าแผนกลยทุธ ์
2.1 ผลการวิเคราะหโ์ดยใช้ PEST 

จากการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทัว่ไป โดยใชเ้ครื่องมอื PEST Analysis พบวา่ยงัคงมโีอกาสในการเตบิโตของธุรกจิ
กวดวชิาภาษาองักฤษ เน่ืองจากนักเรยีนยงัคงมีค่านิยม และความเชื่อมัน่ต่อการเรยีนกวดวชิา ว่าจะสามารถท าใหส้อบได้
คะแนนด ีหรอืมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จรงิ และมสีว่นช่วยในการสอบเขา้โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีง และเลอืกเรยีนกวด
วชิาภาษาองักฤษเป็นล าดบัต้นๆ เพราะใช้ในทุกสนามสอบ  จากการที่นักเรยีนส่วนใหญ่มองว่าการเรยีนกวดวชิาเป็น
สิง่จ าเป็น ท าใหย้งัคงเกดิพฤตกิรรมการเรยีนพเิศษอยูใ่นปัจจุบนั หากโรงเรยีนมกีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางการ
เมอืง หรอืสภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศ จะไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบมากนกั ในสว่นของความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตเพื่อตอบสนองความตอ้งการจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชง้านมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะปัจจุบนัน้ีคนสว่น
ใหญ่พกพาอุปกรณ์การสือ่สาร เช่น SmartPhone หรอื Tablet ตดิตวัไปดว้ยทุกที ่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์การ
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สือ่สารน้ีจงึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ดงันัน้การเตบิโตของเทคโนโลยีจะช่วยสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เกีย่วกบัการเรยีน สรา้ง
ความสะดวกกบัผูเ้รยีน ในขณะทีโ่รงเรยีนสามารถปรบัใชแ้ละสรา้งยอดขายจากสว่นน้ีได ้ 

การวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการแขง่ขนัของธุรกจิโดยใชเ้ครื่องมอื Five Forces พบว่า มกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิ
กวดวชิาภาษาองักฤษ ทัง้คู่แขง่รายเก่า และรายใหม่ ทัง้น้ีมสีาเหตุมาจากการใชว้ชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาหลกัในการสอบ
เข้าศึกษาต่อทุกสนามสอบ รวมถึงความต้องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ท าให้นักเรยีนมคีวามสนใจลือกเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษเป็นล าดบัตน้ๆ ของการกวดวชิา โดยคู่แขง่หลกัในปัจจุบนัมศีกัยภาพทีใ่กลเ้คยีง ทัง้ในเรื่องของคอรส์เรยีนที่
เปิดสอน จ านวนสาขา และรปูแบบกจิกรรมทางการตลาด ในขณะทีคู่แ่ขง่รายใหมไ่ดพ้ยายามสรา้งจุดขายในเรื่องของวธิกีาร
สอน รวมถงึสรา้งพนัธมติรทีแ่ขง็แกรง่ เพือ่เป็นกลยทุธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือโรงเรยีนอื่นๆ 

การแขง่ขนัทีร่นุแรง ท าใหแ้ต่ละโรงเรยีนต่างกน็ าเสนอทางเลอืกทีต่รงกบัความตอ้งการของนกัเรยีน และผูป้กครองมาก
ทีส่ดุ ทัง้การน าเสนอคอรส์เรยีน รวมถงึกจิกรรมทางการตลาด การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อดงึดดูใจ ท าใหน้กัเรยีน และ
ผูป้กครองมทีางเลอืกในการสมคัรเรยีนมากขึน้ สง่ผลใหอ้ านาจต่อรองของผูซ้ือ้มมีากขึน้ 

ในขณะทีอ่ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลติ จากการวเิคราะหย์อดขายพบวา่ คอรส์ทีส่อนโดยตวิเตอรห์ลกัจะสรา้ง
รายไดม้ากกวา่คอรส์อื่นๆ ในขณะทีบุ่คลากรทางวชิาการ ทีถ่อืเป็น Supplier ส าคญัรองลงมา เน่ืองจากเป็นผูจ้ดัท าหลกัสตูร
เบือ้งหลงัตวิเตอร ์ มอีตัราการลาออกคอ่นขา้งสงูในแต่ละปี และการรบัคนเขา้มาใหมใ่ชเ้วลานาน เพราะมกีระบวนการคดั
กรองเป็นพเิศษ ดงันัน้หากมกีารลาออกในทมี จะสง่ผลกระทบต่อแผนงานวชิาการทีไ่ดว้างแผนไวก้่อนหน้าน้ี จงึสง่ผลให้
อ านาจต่อรองในสว่นน้ีอยูใ่นระดบัทีส่งู 

ภยัคุกคามของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน เชน่ การคน้หาเนื้อหาทีต่รงกบัความตอ้งการผา่นอนิเทอรเ์น็ต หรอืการใชง้าน
ผา่นอุปกรณ์การสือ่สาร เชน่ SmartPhone หรอื Tablet ปัจจยัเหล่าน้ีไดก้่อใหเ้กดิความสะดวกกบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ อกีทัง้ไม่
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเหมอืนเรยีนกวดวชิา ซึง่ถอืเป็นชอ่งทางการเรยีนรูร้ปูแบบใหมแ่ละมโีอกาสเป็นสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน
ในอนาคตได ้
2.2 ผลการวิเคราะหโ์ดยใช้ SWOT Analysis 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์รในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มปีระเดน็ส าคญั 
ดงัน้ี 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน 
(1) โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติเป็นโรงเรยีนที่เป็นที่รูจ้กัของการตวิกวดวชิาภาษาองักฤษ 

เพื่อสอบเขา้โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั โดยมตีวิเตอรผ์ูส้อนทีเ่ป็นทีรู่้จกัในหมูน่ักเรยีน หรอืผูป้กครอง “ครเูอม็” และเป็นที่
รูจ้กัในสือ่มวลชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 

(2) ระบบ S.E.L.F. ซึ่งเป็นระบบหลกัในการเรยีนเกดิปัญหาบ่อยครัง้ และไม่มกีระบวนการในการตรวจสอบไฟลว์ดิโีอ
การเรยีน รวมถงึไมม่กีารจดัการขอ้มลูขา่วสารจากสว่นกลางอยา่งเป็นระบบ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
(1) มาตรฐานการสอนของแต่ละโรงเรยีนต่างกนั ท าใหน้กัเรยีนเกดิความไมเ่ชื่อมัน่ จงึตอ้งหาความรูจ้ากแหล่งอื่น เช่น 

การกวดวชิาเพือ่เตรยีมตวัสอบแขง่ขนั 
(2) วชิาภาษาองักฤษ เป็นวชิาที่น ามาใชใ้นการค านวณคะแนนทุกสนามสอบ ท าใหน้ักเรยีนมองเห็นความส าคญัเป็น

ล าดบัตน้ๆ ในการเลอืกเรยีนกวดวชิา 
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(3) อุปกรณ์การสือ่สารทัง้ SmartPhone และ Tablet เป็นอุปกรณ์ทีทุ่กคนมพีกตดิตวั และใชง้านไดต้ลอดเวลา การ
พฒันาเน้ือหาบทเรยีนใหส้ามารถเรยีนไดจ้ากทุกที ่ทุกเวลา หรอืการพฒันาทางเทคโนโลยอีื่นๆ จะช่วยเพิม่ความสะดวกใน
การเรยีนมากยิง่ขึน้ 

(4) เมื่อพจิารณาเรื่องคู่แขง่พบว่า ในปัจจุบนัมคีู่แขง่ในธุรกจิกวดวชิาภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก ซึ่งมทีัง้คู่แขง่หลกั
รายเดิม และคู่แข่งรายใหม่ โดยแต่ละโรงเรยีนต่างก็มกีารน าเสนอกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายให้กบัโรงเรยีน และ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีน และผูป้กครองใหม้ากทีส่ดุ 

(5) ในขณะที่การเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ท าไดง้่ายขึน้ เพราะมกีารพฒันาอนิเทอรเ์น็ต  โดยเฉพาะการเขา้ถงึเน้ือหาผ่าน
ชอ่งทางเวบ็ไซต ์YouTube ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมคลปิวดิโีอต่างๆ รวมถงึคลปิบทเรยีนวชิาภาษาองักฤษดว้ย สว่นน้ีจะท าให้
นกัเรยีนสามารถเรยีนเน้ือหาไดส้ะดวก และมขีอ้ดคีอื ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเรยีน 
 

3. กลยทุธอ์งคก์รท่ีได้จากการวิเคราะห ์และระบบท่ีน าเสนอ 
กลยุทธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีไ่ดท้ าการศกึษามา ประกอบไปดว้ย 12 กลยุทธ ์ดงัต่อไปนี้ 
- Cost leadership strategy กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าตน้ทุนต ่า 
- Differentiation strategy กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างของสนิคา้และบรกิาร 
- Niche strategy กลยุทธก์ารเจาะตลาด 
- Growth strategy กลยุทธก์ารเตบิโต ขยายตลาด  
- Alliance strategy กลยุทธพ์นัธมติรรว่มคา้ 
- Innovation strategy กลยทุธน์วตักรรม คดิคน้ประดษิฐส์นิคา้และบรกิารใหม่ๆ  
- Entry-barrier strategy กลยุทธก์ารสรา้งอุปสรรคส าหรบัผูเ้ขา้มาใหม่ 
- Customer orientation กลยุทธก์ารใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
- Time กลยุทธเ์รือ่งเวลา  
- Operational effectiveness กลยุทธก์ารด าเนินการอยา่งมปีระสทิธผิลกวา่คูแ่ขง่ 
- Lock in customers or suppliers กลยุทธก์ารใหค้งอยูก่บับรษิทัตลอดไป 
- Increase switching costs กลยทุธไ์มใ่หเ้ปลีย่นไปใชบ้รษิทัอื่นเพราะอาจแพงกวา่ 
 
จากการวเิคราะหใ์นประเดน็ส าคญัขา้งตน้จงึไดแ้นวทางในการพฒันาเป็นกลยทุธข์ององคก์รไดด้งัน้ี 

3.1 กลยทุธก์ารสร้างนวตักรรมสินค้าและบริการใหม่ (Innovation Strategy) 
หมายถงึ การใชไ้อทใีนการสรา้งสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด ท าใหส้นิคา้แตกต่างจากที่มอียู่ในปัจจุบนั สรา้ง

ความได้เปรยีบเหนือคู่แข่ง จากการวเิคราะห์ที่พบว่า มแีนวโน้มการเตบิโตของการใช้อนิเทอร์เน็ต และมกีารใช้อุปกรณ์
สือ่สาร เช่น SmartPhone หรอื Tablet ในสดัสว่นทีส่งูขึน้เรื่อยๆ จงึสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัโดยใชก้ล
ยุทธ์น้ีมาพฒันา และปรบัใชเ้ป็นอกีหน่ึงช่องทางการเรยีน ในขณะที่โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ
เองกม็กีลยุทธก์ารจดัท า และพฒันาระบบการเรยีนใหค้รบสมบูรณ์ โดยมแีผนทีจ่ะพฒันาเกี่ยวกบัระบบการเรยีน อยา่งไรก็
ตามในสว่นของความเขม้ขน้ทางเน้ือหาวชิาการ ทางโรงเรยีนสามารถน ามาประยกุตส์รา้งใหเ้กดินวตักรรมไดเ้ช่นกนั จงึสรุป
แผนการปฏบิตังิานดงัน้ี 

แผนงานระยะยาว เพื่อสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัองคก์รโดยส่งผลระยะยาว องค์กรจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญักบัการ
วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการดงัน้ี 
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(1) จดัตัง้คณะกรรมการ ทีมวิจยั ด้านนวตักรรมการเรียน  
เน่ืองจากการพฒันานวตักรรมการเรยีน จะตอ้งด าเนินการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ขึน้มาเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของนกัเรยีน และสามารถเกดิเป็นยอดขายในอนาคตได ้จงึเป็นเรื่องใหมท่ีอ่งคก์รควรใหค้วามส าคญั โดยมกีารวาง
แผนการท างานตัง้แต่การจดัตัง้คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมการเรยีน รวมถงึทมีงานวจิยัใน
การคน้หาขอ้มลู เพือ่น าเสนอในทีป่ระชุมต่อไป 

(2) พฒันาศกัยภาพทีมงาน  
ระบบทีด่จีะเกดิจากการสรา้งระบบโดยทมีงานทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึผูใ้หค้ าแนะน าที่ใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ การ
พฒันาทมีงานสามารถด าเนินงานไดด้ว้ยการฝึกอบรม เริม่ตัง้แต่ทมีงานผูพ้ฒันาระบบทีต่อ้งมคีวามรูค้วามสามารถ 
ตลอดจนความเชีย่วชาญในการพฒันาระบบ เพื่อใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิปัญหาน้อย 
และลดขอ้รอ้งเรยีนน้อยทีสุ่ด ในขณะทีผู่ใ้ชง้านระบบ รวมถงึผูท้ีใ่หค้ าแนะน าระบบกบันกัเรยีนควรพฒันาความรู้
และฝึกทกัษะเพิม่เตมิเพือ่ใหส้ามารถใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

แผนงานระยะสัน้ สามารถด าเนินการไดท้นัท ีเพือ่สรา้งยอดขายใหเ้กดิขึน้ทนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
(3) เพ่ิมช่องทางการเรียนท่ีสะดวกให้กบันักเรียนผา่นอปุกรณ์การส่ือสาร  

จากการวเิคราะหท์ีพ่บว่า ในปัจจุบนัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผ่าน SmartPhone มสีดัสว่นทีส่งูขึน้เรื่อยๆ นัน่
หมายความว่าความตอ้งการในเรื่องการเขา้ถงึขอ้มลูผ่านช่องทางทีส่ะดวกก าลงัเป็นทีต่อ้งการในปัจจุบนั จงึควรพฒันา
ช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลู หรอืช่องทางการเรยีนทีส่ะดวก โดยพฒันาระบบการเรยีนใหส้ามารถเรยีนไดผ้่านอุปกรณ์ 
SmartPhone หรอื Tablet และปรบัปรงุการใชง้านผา่น Applications  

(4) จดัท าคลงัข้อสอบ  
จากการวเิคราะห์ที่พบว่า โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ มศีกัยภาพในเรื่องการพฒันา
เน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการน าโจทย ์หรอืแบบฝึกหดัมาใชป้ระกอบการสอน ซึง่ท าใหน้กัเรยีนสามารถ
น าไปใชใ้นการเตรยีมตวัก่อนสอบแขง่ขนัได ้จงึควรพฒันางานในสว่นคลงัขอ้สอบ เพื่อสง่มอบไปถงึนักเรยีน โดย
สามารถน ามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัอุปกรณ์การสือ่สาร เชน่ Smart Phone หรอื Tablet ทีท่ าใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

(5) ศนูยท์ดสอบวิชาภาษาองักฤษออนไลน์  
จากความแขง็แกร่งทางดา้นวชิาการภาษาองักฤษของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ  ซึ่ง
สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักเรยีนทีม่าสมคัรเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบแขง่ขนั ท าใหเ้กดิโอกาสในการพฒันาเรื่องการ
เตรยีมความพร้อมก่อนเขา้สอบจรงิ โรงเรยีนสามารถจดัท าศูนย์ทดสอบ โดยพฒันาโจทย์ หรอืแบบฝึกหดัที่มี
เน้ือหาใกลเ้คยีงกบัขอ้สอบภาษาองักฤษจรงิในแต่ละสนามสอบ และสามารถประเมนิผลในหลากหลายมติ ิรวมถงึ
ใหค้ าแนะน ากบันกัเรยีนเป็นรายบุคคลเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัเรยีนก่อนเขา้สอบจรงิได้ 

3.2 กลยทุธส์ร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าด้านสินค้าและบริการ (Customer Orientation) 
หมายถงึ กลยุทธ์การใหค้วามส าคญักบัลูกค้า เพื่อใหไ้ด้รบัความพงึพอใจสงูสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัมกีารแข่งขนักนั

อย่างหนักในธุรกิจกวดวิชา นักเรียน หรือผู้ปกครองมีทางเลือกในการสมคัรเรียนมากขึ้น โรงเรียนกวดวิชาและสอน
ภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติจงึจ าเป็นต้องด าเนิน กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด โดยเริม่จากการคน้หา
ความตอ้งการของลกูคา้ ศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้ จากนัน้จงึน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารทีต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้
มากทีส่ดุ เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ สง่ผลถงึการเป็นลกูคา้ประจ าในอนาคตได ้
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(1) การท าวิจยัตลาด  
เพราะการแขง่ขนัทีร่นุแรงในตลาดกวดวชิา การตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีนหรอืผูป้กครองใหโ้ดนใจ เป็น

สิ่งที่โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษเตรียมบัณฑิตควรให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะตัวเลือกการเรียนที่
หลากหลายจากทัง้คูแ่ขง่เก่าและใหม ่จะท าใหล้กูคา้เกดิทางเลอืกในการตดัสนิใจสมคัรเรยีน ทางโรงเรยีนจงึควรคน้หาความ
ต้องการที่นักเรยีนต้องการสูงสุด โดยด าเนินการในเรื่องของการจดัท ากระบวนการวจิยัทางการตลาด เพื่อค้นหาความ
ตอ้งการของนกัเรยีน และผูป้กครอง ทัง้ในเรื่องการตอบสนองความตอ้งการในเรื่องบทเรยีน หรอืสทิธพิเิศษทีต่อ้งการไดร้บั
ระหวา่งการเรยีน เพื่อสรา้งแรงจงูใจ อยา่งไรกต็ามผลจากงานวจิยักค็วรจดัท าเป็นระบบ เพื่อใหท้มีงานน าไปใชใ้นงานอื่นๆ 
ได ้

(2) บริหารความสมัพนัธล์กูค้า  
เน่ืองจากนกัเรยีนแต่ละกลุ่มมพีฤตกิรรมการเรยีนทีแ่ตกต่างกนั การวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้จงึเป็นสิง่ส าคญั เพราะจะ

ท าใหโ้รงเรยีนสามารถจดัประเภทกลุ่มลูกคา้ได ้และน าเสนอสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดส้งูสุด ตรง
กลุ่มเป้าหมาย โดยจดัท าระบบบรหิารความสมัพนัธล์ูกคา้ Customer Relationship Management ซึ่งพจิารณาจาก
พฤตกิรรมของลกูคา้ และหาความเชื่อมโยงกบัคอรส์เรยีน หรอืบรกิารทีเ่หมาะสม รวมถงึกลยุทธท์างการตลาดของโรงเรยีน 
ขอ้มลูของลูกคา้ทีส่ าคญั เช่น ขอ้มลูเรื่องการสมคัรเรยีน ขอ้มลูสถานะการเรยีนปัจจุบนั คะแนนสอบ เป็นต้น หลงัจากการ
วเิคราะห์พฤตกิรรม และแบ่งกลุ่มประเภทลูกคา้แลว้ ก็จะต้องมกีารตดิต่อสื่อสาร หรอืจดักจิกรรมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป
เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

อยา่งไรกต็ามการน าเสนอขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง และครบถว้นใหก้บัลกูคา้กเ็ป็นสิง่ส าคญั จงึควรพฒันาระบบศนูยร์วมขอ้มลู
คอรส์เรยีน และโปรโมชัน่ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย และใหค้ าแนะน ากบันกัเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถงึการ
พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานใกลช้ดิลกูคา้ใหส้ามารถท างาน และใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปเป็นกลยุทธ์ขา้งต้น จงึสามารถน าเสนอระบบสนเทศที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์
องคก์ร และชว่ยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดท้ัง้หมด 6 ระบบ ดงัน้ี 

- ระบบ S.E.L.F. 
เน่ืองจากระบบหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนทีโ่รงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ คอื ระบบ S.E.L.F. 

ซึง่มชี่องทางการเรยีนทีร่องรบัในปัจจุบนัทัง้การเรยีนแบบ S.E.L.F. 100% S.E.L.F.@HOME 100% S.E.L.F.@Tablet 
ตอบสนองความตอ้งการในเรือ่งการจดัตารางเรยีนไดเ้องผ่านเครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นตวัทีส่าขา รวมถงึการเรยีนทีบ่า้น หรอื
อุปกรณ์การสือ่สาร Tablet อยา่งไรกต็ามการวเิคราะห ์พบวา่ ปัจจุบนัน้ีอุปกรณ์การสือ่สาร เช่น SmartPhone หรอื Tablet 
สง่ผลกบัการด าเนินชวีติประจ าวนั ทุกคนมใีนครอบครอง และใชเ้ป็นสือ่ในการเขา้ถงึเน้ือหาผา่นอนิเทอรเ์น็ต จงึสง่ผลใหเ้กดิ
โอกาสการขยายชอ่งทางการเรยีนมาสูอุ่ปกรณ์การสือ่สารน้ี รวมถงึการใชง้าน Applications บน SmartPhone หรอื Tablet 

- ระบบจดัเกบ็ข้อมลูและการฝึกอบรมพนักงาน 
เน่ืองจากการปฏบิตังิานในแต่ละสว่นใหม้ปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ พนักงานผูป้ฏบิตังิานควรมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการจดัท าผลงานจนประสบผลส าเร็จ และได้ผลงานที่มีประสทิธิภาพ การฝึกอบรมเป็นเครื่ องมืออย่างหน่ึงในการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของพนกังาน ปัจจุบนัโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติมกีารฝึกอบรมพนกังานในแต่ละ
แผนก อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ระบบควรมกีารปรบัปรงุในบางสว่น  

- ระบบคลงัข้อสอบ 
จากการวเิคราะห์ที่พบว่า โรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติมศีกัยภาพในเรื่องการพฒันา

เน้ือหาวชิาภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการน าโจทย ์หรอืแบบฝึกหดัมาใชป้ระกอบการสอน ซึ่งท าใหน้ักเรยีนสามารถน าไปใช้
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ในการเตรียมตวัก่อนสอบแข่งขนัได้ จึงมโีอกาสในเรื่องการพฒันาในส่วนคลงัข้อสอบ เพื่อส่งมอบไปถึงนักเรยีน โดย
สามารถน ามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัอุปกรณ์การสือ่สาร เชน่ Smart Phone หรอื Tablet ทีท่ าใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ระบบห้องสอบเสมือนจริง Simulation Exam 
จากความแขง็แกรง่ทางดา้นวชิาการภาษาองักฤษของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ ซึง่

สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักเรยีนที่มาสมคัรเรยีน เพื่อเตรยีมตวัสอบแข่งขนั ท าใหเ้กดิโอกาสในการพฒันาเรื่องการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้สอบจรงิ โรงเรยีน สามารถจดัท าศนูยท์ดสอบ โดยพฒันาโจทย ์หรอืแบบฝึกหดัทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีงกบั
ขอ้สอบภาษาองักฤษจรงิในแต่ละสนามสอบ และสามารถประเมนิผลในหลากหลายมติ ิรวมถงึใหค้ าแนะน ากบันักเรยีนเป็น
รายบุคคลเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัเรยีนก่อนเขา้สอบจรงิได ้

- ระบบการจดัการและบริหารองคค์วามรู้  
เน่ืองจากขอ้มลูในการปฏบิตังิานต่างๆ ของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติมเีป็นจ านวน

มาก เช่น ขอ้มลูคอรส์เรยีน ขอ้มลูกจิกรรมทางการตลาด โปรโมชัน่ต่างๆ หรอืขอ้มลูความรูอ้ื่นๆ การกระจายขอ้มลูเพื่อให้
แต่ละฝ่ายสามารถใช้งานได้อย่างทัว่ถึง และมปีระสทิธิภาพ เป็นสิง่ที่โรงเรียนควรให้ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจา้หน้าทีง่านขายทีต่้องรบัขอ้มลูทัง้หมดเพื่อใหก้ารบรกิารแก่นักเรยีน หรอืผูป้กครอง การใหข้อ้มูลทีค่รบถ้วนและถูกตอ้ง 
จะช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบักลุ่มลูกคา้ได ้การจดัเกบ็ขอ้มลูทีห่ลากหลายและมคีวามซบัซ้อนนัน้เป็นปัญหาที่โรงเรยีน
ตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหา โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาปรบัใชจ้ะชว่ยสรา้งประสทิธภิาพการด าเนินงานไดด้ยีิง่ขึน้  

- ระบบบริหารความสมัพนัธล์กูค้า 
คอื การบรหิารสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ ใหล้กูคา้มคีวามรูส้กึผกูพนักบัสนิคา้ บรกิาร หรอืโรงเรยีน เมื่อลกูคา้มี

ความผูกพนัในทางที่ด ีกจ็ะไม่คดิเปลีย่นใจ ท าใหเ้รามฐีานลูกคา้ที่ม ัน่คง และน ามาซึ่งความมัน่คงของบรษิทั โดยขอ้มูลที่
โรงเรยีนจ าเป็นตอ้งทราบเพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห ์เช่น พฤตกิรรมของลูกคา้ และน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาปรบัใชเ้พื่อ
ชว่ยในการวเิคราะหห์าความเกีย่วขอ้งระหวา่ง พฤตกิรรมของลกูคา้กบักลยุทธท์างการตลาด  
3.3 ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 

การวางแผนระบบสารสนเทศของโรงเรยีนกวดวชิาและสอนภาษาองักฤษเตรยีมบณัฑติ เป็นการวางแผนสารสนเทศ
เชงิกลยุทธเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองต่อกลยุทธข์องโรงเรยีนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึการสรา้งผลก าไร และความยัง่ยนืใหก้บัโรงเรยีน 

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นโรงเรยีน มตีน้ทุนค่าใชจ้่ายในการจดัซื้อทรพัยากร รวมถงึค่าใชจ้่ายทางดา้น
บุคลากรผูพ้ฒันาระบบ จงึตอ้งมกีารประเมนิความคุม้ค่าก่อนการลงทุน เพื่อใหก้ารลงทุนมคีวามเสีย่งน้อย และคุม้ค่ามาก
ทีส่ดุ จากระบบทีไ่ดน้ าเสนอทัง้ 6 ระบบนัน้ จะตอ้งน ามาประเมนิเพื่อวเิคราะหค์วามส าคญัของแต่ละระบบ และจดัล าดบั
ความส าคญั โดยรายละเอยีดวธิกีารทีจ่ะใชป้ระเมนิโครงการมดีงัน้ี 

- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
ในการประเมนิความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศจะตอ้งวเิคราะหจ์ากประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการลงทุน โดย

ผลตอบแทนของโครงการสามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) ประโยชน์ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ (Intangible Benefits) เป็นผลตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ ไมส่ามารถวดัค่าได ้หรอืยาก

แก่การประเมนิคา่ เชน่ ความพงึพอใจของลกูคา้ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร การสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน เป็นตน้ 
(2) ประโยชน์ทีเ่ป็นตวัเงนิ (Tangible Benefits) เป็นผลตอบแทนทีส่ามารถประเมนิค่าเป็นตวัเงนิได ้เช่น การลด

คา่ใชจ้า่ย เพิม่ยอดขาย เป็นตน้ 
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- การวิเคราะห ์Cost/Benefit Analysis ของแต่ละระบบ 
การวเิคราะหโ์ครงการดว้ยเครือ่งมอืทางการเงนิในครัง้น้ี ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิทัง้สิน้ 2 ประเภท คอื 
(1) มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) คอื ผลต่างระหวา่งมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัสุทธิ

ตลอดอายุของโครงการกบัเงนิลงทุนเริม่แรก ณ อตัราผลตอบแทนที่ต้องการหรอืต้นทุนของเงนิทุนของโครงการ ซึ่งการ
วเิคราะหด์ว้ยการใชเ้ครือ่งมอืน้ี ท าใหท้ราบถงึมลูคา่ปัจจุบนัของโครงการ ณ วนัสิน้ปี 

(2) ระยะเวลาคนืทุน คอื จ านวนปีทีก่จิการจะไดร้บัเงนิทีจ่่ายลงทุนในโครงการลงทุนกลบัมา ซึ่งการวเิคราะหด์ว้ย
การใชเ้ครือ่งมอืน้ีท าใหท้ราบถงึระยะเวลาในการคนืทุนของโครงการ 

จากการประเมนิผลการวเิคราะห์ท าใหส้ามารถสรุปล าดบัการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของ
องคก์รไดด้งัน้ี 

ระยะที ่1 : เป็นระบบทีค่วรพฒันาทนัท ีเน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้โดยตรง เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัองคก์ร 
ระบบ S.E.L.F. เน่ืองจากเป็นระบบหลกัของการเรยีนในโรงเรยีนอยู่แลว้ จงึสามารถน ามาพฒันาต่อยอดให้

สามารถเรยีนไดผ้่าน SmartPhone หรอื Tablet หรอืการใชง้านผ่าน Applications โดยเป็นระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
นกัเรยีนมากทีส่ดุ และมโีอกาสในการพฒันาต่อยอดมากทีส่ดุ 

ระบบบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ ระบบน้ีจะช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัโรงเรยีนมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากมกีารศกึษาขอ้มลูของ
ลกูคา้ และน าเสนอขอ้มลูการเรยีน หรอืสทิธพิเิศษไดอ้ย่างตรงตามความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ โดยสามารถพฒันาได้
ทนัท ีเพราะเป็นการต่อยอดจากระบบ XS และระบบ S.E.L.F. ซึง่เป็นระบบหลกัขององคก์รอยูแ่ลว้ 

ระบบหอ้งสอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam ระบบน้ีเป็นรปูแบบการทดสอบ ท าโจทยอ์อนไลน์เป็นอกี 1 ช่อง
ทางเลอืกส าหรบันกัเรยีน สามารถพฒันาไดท้นัท ีโดยต่อยอดจากระบบเรยีน S.E.L.F. และ Applications และพฒันาเพิม่ใน
สว่นของชอ่งทางการช าระเงนิ  

ระยะที ่2 : เป็นระบบทีส่ าคญั เสรมิสรา้งการวางแผนงานกลยทุธใ์นระยะยาว 
ระบบคลงัขอ้สอบ ระบบน้ีเป็นการพฒันาระบบจากระบบ S.E.L.F. โดยน าเน้ือหาการท าขอ้สอบไปอยู่ใน 

Applications เชื่อมโยงกบัสือ่ประกอบการเรยีนซึง่ระบบน้ียงัไมเ่คยเกดิขึน้มาก่อน แต่ในทางปฏบิตัสิามารถท าได ้เพื่อเป็น
อกีนวตักรรมหน่ึงของการเรยีน 

ระบบการจดัการและบรหิารองค์ความรู้ ระบบน้ีจะช่วยเสรมิสรา้งแผนกลยุทธ์ของโรงเรยีนในระยะยาวในการ
รวบรวมขอ้มลูทีส่ าคญัจากทุกแผนก และน ามาแบง่ปันในแต่ละแผนกเพือ่น าไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพไดใ้นอนาคต 

ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและฝึกอบรมพนกังาน ระบบน้ีเป็นระบบรองรบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแต่ละแผนก 
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามช านาญ และสามารถสรา้งประโยชน์ใหเ้กดิกบัองคก์รได ้

การไดม้าของระบบสารสนเทศทัง้ 6 ระบบนัน้ จะด าเนินการพฒันาโดยทมีงานระบบสารสนเทศของโรงเรยีน และ
การซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป และจากการค านวณระยะเวลาคืนทุนของระบบที่พฒันาทัง้หมด โดยที่มีการจดัสรรการใช้
ทรพัยากรรว่มกนัของทุกระบบจะสามารถคนืทุนไดภ้ายในไมเ่กนิ 3 ปี มเีพยีงระบบเดยีวคอื ระบบคลงัขอ้สอบทีต่อ้งอาศยั
ระยะเวลาในการคนืทุนมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

การพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศตามน้ี จะน าไปสูก่ารพฒันาโรงเรยีนอยา่งยัง่ยนื มกีาร
เจรญิเตบิโต และสามารถพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในโรงเรยีนใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการน า
เทคโนโลยมีาชว่ยในการปฏบิตังิานเพือ่ลดตน้ทุนของโรงเรยีนได ้
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4. สรปุผลแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบนั โรงเรียนมีติวเตอร์ผู้สอนที่เป็นที่รู้จกัในหมู่นักเรียน หรือ

ผูป้กครอง แต่โรงเรยีนมปัีญหาที่ระบบ S.E.L.F. ซึง่เป็นระบบหลกัในการเรยีนมกัเกดิปัญหาบ่อยครัง้ และไมม่กีระบวนการ
ในการตรวจสอบไฟลว์ดิโีอการเรยีน รวมถงึไม่มกีารจดัการขอ้มลูขา่วสารจากสว่นกลางอย่างเป็นระบบ ดงันัน้เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งจุดแขง็และปรบัจุดอ่อนของโรงเรยีนดว้ยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้โรงเรยีนควรน าตอบสนองการด าเนิน
แผนกลยุทธด์ว้ยการน าระบบ 6 ระบบมาใช ้ คอื ระบบ S.E.L.F., ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูและฝึกอบรมพนกังาน, ระบบคลงั
ขอ้สอบ,  ระบบขอ้สอบเสมอืนจรงิ Simulation Exam, ระบบการจดัการและบรหิารองคค์วามรู้, และระบบบรหิารลูกคา้
สมัพนัธ ์
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