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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

ไม่เปลี่ยน ไม่ได้
ธุรกิจการศึกษา ปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19

ข้อมูลวิจัย พฤษภาคม 2563
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 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดส�าหรับปี 2563 ของธุรกิจ

การศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะทั้งในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพสังคม และก�าลังซื้อ โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีสายป่านทางการเงินไม่ยาว และกิจการที่มีสาขาเป็นจ�านวนมาก รวมทั้ง 

อาจจะมีการชะงักงันของการลงทุนจากรายใหม่ๆ ด้วย

• การปรบัตัวจึงควรเป็นไปอย่างทนัท่วงทสี�าหรบัสถานการณ์วิกฤตข้ันสุด เพ่ือจ�ากดัและลดความเสยีหาย 

ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความพยายามหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือให้ยังพอมีรายได้หล่อเลี้ยงกิจการ 

เช่น การเล็งเจาะกลุ่มเด็กที่ต้องเตรียมสอบเข้าระดับต่างๆ กลุ่มวัยท�างานที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู ้

สร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น โดยปรับรูปแบบการเรยีนเป็นออนไลน์ทีส่ามารถเรยีนผ่านเครือ่งมอืสือ่สารต่างๆ 

ได้ทุกเวลา รวมถึงการบริหารต้นทุนและรักษาสภาพคล่อง/กระแสเงินสดอย่างเข้มข้น ขณะที ่

เมื่อสถานการณ์วิกฤตคล่ีคลายก็คงต้องมีการทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่จะเปลี่ยนไป และการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงแน่นอนในช่วงเวลาหลังการปลดล็อกมาตรการต่างๆ  

เพื่อพลิกสถานการณ์ให้สามารถฟื้นตัวให้เร็วที่สุด

• ทั้งนี้ แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจนี้ แต่ก็อาจจะเป็นโอกาส 

ให้ผู้สนใจลงทุนธุรกิจศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะได้เรียนรู้และเลือกรูปแบบ เลือกแบรนด์ท่ีสนใจ

ลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้นจากวิธีรับมือและประสิทธิผลของผู้ประกอบการแต่ละรายกับสถานการณ์ครั้งนี้  

และน่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจการศึกษาที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแท้จริง

ประเด็นสำ�คัญ

ท่ามกลางโจทย์ท้าทายที่มีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 นี้  
จากเดิมที่นอกจากผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู ้
ของคนรุ่นใหม่ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยท่ีีท�าให้เกดิรปูแบบการเรยีนรูใ้หม่อย่างการเข้าถงึ 
คอร์สเรยีนออนไลน์ทัง้ในและต่างประเทศได้โดยปราศจากต้นทุนหรอืมต้ีนทุนต�า่ จ�านวนประชากรเด็กท่ีลดน้อยลง 
และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ยังมีสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ซึ่งเป็นวิกฤตท่ีคาดไม่ถึง ท�าให้ปี 2563 นี้ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะต้องรับศึก 
หนักกว่าที่ผ่านมา
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1 ข้อมูล ณ 6 เม.ย.2563 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

หากจะพูดถงึส่ิงทีเ่ป็นแรงกดดนัและความท้าทายต่อกจิกรรมเศรษฐกจิทัง้ไทยเองและหลายประเทศทัว่โลก 
ในปี 2563 นี้ คงจะหนีไม่พ้นไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคการศึกษาเช่นเดียวกัน  
ไม่เฉพาะแต่โรงเรยีน และมหาวทิยาลยัเท่านัน้ โดยล่าสุด เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือและการแพร่ระบาดในวงกว้าง 
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเล่ือนเปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนท่ัวประเทศ 
จากเดือนพฤษภาคมไปเป็นเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันกวดวิชา และเสริมทักษะด้านต่างๆ  
ทีจ่ะไม่สามารถเปิดท�าการเรยีนการสอนได้ตามปกต ิหลังจากทีโ่อกาสในการสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรยีนกห็ายไป 
โดยศนูย์วจิยักสิกรไทย มองว่าสถาบนักวดวชิา และสถาบนัเสรมิทกัษะอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุจากวิกฤต
ครัง้น้ีน่าจะเป็นกจิการทีม่สีาขาเป็นจ�านวนมากทัง้ผูท้ีด่�าเนนิกจิการสถานศกึษาด้วยตนเอง และในรปูแบบแฟรนไชส์ 
ในขณะที่ยังจ�าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่เคยเป็น
จดุแขง็อย่างจ�านวนสาขาทีม่กีระจายไปทัว่ประเทศส�าหรบัการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กจิการในภาวะการณ์ปกติ
ได้กลบักลายมาเป็นจุดอ่อนของกจิการในช่วงวกิฤติการระบาดของเชือ้ไวรสันีใ้นช่วงเวลานี ้(ปัจจุบนัสถาบนักวดวิชา 
และสถาบันเสริมทักษะด้านต่างๆ ทั่วประเทศมีราว 3,653 แห่ง)1 และเป็นไปได้ว่าภาระหนักจะไปตกอยู่ที่ผู้ซื้อ 
แฟรนไชส์มากกว่า ขณะทีผู่ข้ายแฟรนไชส์อาจได้รบัผลกระทบจากส่วนแบ่งรายได้ท่ีน้อยลง และจ�านวนผู้ซือ้แฟรนไชส์ 
รายใหม่ๆ ที่อาจจะชะลอการตัดสินใจการลงทุน 

นอกจากนี ้ยังได้รบัผลกระทบจากก�าลังซือ้ท่ีถดถอยของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง เน่ืองจากสถานท่ีท�างาน 
สถานศึกษา ร้านค้า รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต่างต้อง “ปิดท�าการ” และ/หรือเลิกจ้างงานแรงงาน 
เป็นจ�านวนมากนบัตัง้แต่เดือน ก.พ. 2563 อกีทัง้ยังมภีาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนจากการดูแลรกัษาสุขภาพ ท�าให้การจับจ่าย 
ใช้สอยของผู้ปกครองในปี 2563 น่าจะมีแนวโน้มระมัดระมัดระวังมากข้ึนกว่าปีก่อน เช่น การชะลอการซื้อ 
คอร์สเรียนใหม่ การปรับลดจ�านวนคอร์สเรียนลง เลือกเรียนเฉพะวิชาหรือทักษะที่จ�าเป็น หันไปเลือกสถาบัน
ที่มีค่าเรียนถูกลง หรือเลือกให้ลูกเรียนออนไลน์-ติวฟรี เป็นต้น ท�าให้ปี 2563 น้ีผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา 
เพือ่เสรมิความรูแ้ละทกัษะคงต้องรับศกึหนักไม่ช่น้อย โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการ SME ท่ีมสีายป่านทางเงนิไม่ยาว 

ชี้เป้�ชัด-ปรับสอนออนไลน์...รับมือโควิค-19
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ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้สถานการณ์เฉพาะหน้า ผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา และ
เสริมทักษะอื่นๆ จ�าเป็นต้องเร่งปรับแผนรับมือ เพื่อป้องกันธุรกิจให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อันได้แก่

มุ ่งเป้าเด็กเตรียมสอบเข้าในระดับต่างๆ และกลุ่มคนตกงาน-รายได้หดหายส�าหรับกลุ ่มเด็ก 
ท่ีต้องเตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 คาดว่าน่าจะมจี�านวนกว่า 2 แสนคนในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และหวัเมอืงหลกั (อย่างเช่น 
เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา) หรือราว 1.2 ล้านคน 
ทั่วประเทศ จากการที่หลายโรงเรียนมีการเล่ือนการรับสมัครไปเป ็นเดือน พ.ค. และสอบคัดเลือก 
เข้าไปเป็นเดือน มิ.ย. ท�าให้ขณะน้ีเด็กหลายคนอาจจะยังไม่มีท่ีเรียนในวันเปิดเทอมการศึกษาใหม่ อีกท้ัง 
การที่นักเรียนต้องอยู่บ้านนานๆ เพราะโควิด-19 ท�าปิดเทอมนาน ยิ่งท�าให้เกิดการลืมเลือนสิ่งที่เคยเรียนมาได้  
จึงเป็นโอกาสในการน�าเสนอแพกเกจหลักสูตรเพือ่เตรยีมสอบเข้า ยิง่ถ้าหากท�าตลาด Niche ได้ด้วยคอร์สเจาะสอบเข้า 
โรงเรียนชื่อดัง ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต เข้าโรงเรียนในเครือคาทอลิกประถม ติวเข้มเพ่ือเข้าห้อง Gifted  
ห้อง EP เป็นต้น ก็จะเป็นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ด้วยค่าเรียนที่สมเหตุสมผล

ส่วนกลุม่วยัท�างานทีต่กงานหรอืต้องหยดุงานชัว่คราว จากการปิดกจิการในช่วงวกิฤตนี ้ท�าให้แรงงาน
จ�านวนไม่น้อยต้องเผชญิกบัสถานการณ์ท่ีไม่ได้เงนิเดอืน (Without pay) หรอืจ่ายเงินเดอืนเพยีงคร่ึงเดยีว หรอืซ�า้ร้าย 
บางรายถูกเลิกจ้าง ที่ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าจะมีแรงงานถูกเลิกจ้างราว 
7.13 ล้านคนจากพิษโควิด-19 จึงเป็นไปได้ว่า น่าจะมีแรงงานหลักแสนคนที่ต้องการแสวงหาหนทางดิ้นรนเพ่ือ
ความอยูร่อดด้วยการเสรมิความรูส้�าหรบัสร้างทกัษะ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีใหม่ๆ หรอื
แม้แต่บรรดาผู้ประกอบการเองที่ต้องปิดหน้าร้านและท�างานจากท่ีบ้านก็อาจจะต้องการพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกัน 
เพือ่จะได้มไีอเดยีใหม่ๆ ไปสร้างธรุกจิและคอนเทนต์ดีๆ  ในแก้ปัญหาธรุกจิในอนาคต (ขณะทีใ่นภาวะปกตมิจี�านวน
ผู้ที่ลงเรียนวิชาชีพในสถาบันต่างๆ ราว 5-6 แสนราย2) ซึ่งคอร์สที่น่าจะได้รับความสนใจ คงจะได้แก่ คอร์สสอน 
ท�าอาหาร คอร์สดิจิทลัมารเ์กตติ้ง คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ คอรส์งานฝีมือ เช่น ซอ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า- 
เครือ่งใช้อเิลก็ทรอนกิส์ ท�างาน DIY คอร์สเกี่ย่วกบัการเพ่ิมทักษะผูป้ระกอบการแบบเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นดจิทิลัคอนเทนต์ 
วิธีการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล การปิดการขายด้วยแชทบอท การกระตุ้นยอดขายด้วยภาพถ่ายและ
วิดีโอ เป็นต้น แต่ทั้งน้ีผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะลูกค้าเป้าหมายกลุ่มน้ี ก็ควรออกแบบคอร์สให้มีค่าใช้จ่าย 
ในการเรียนหรืออบรมที่ไม่แพง สามารถผ่อนช�าระค่าเรียนได้ ต้องได้ผลจริงและคุ้มค่า และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนั้นๆ เพราะปัจจุบันก็มีคอร์สสอนฟรีออนไลน์หรือคลิปสอนทักษะหลากหลายเผยแพร่อยู่ไม่น้อย

Retool ปรบัการเรยีนการสอนเป็นออนไลน์ เพือ่รกัษาฐานลกูค้าเก่าและอาจจะเป็นแต้มต่อในการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ในช่วงความท้าทายนี้ได้ด้วยการส่งมอบความรู้ถึงบ้านผ่านเครื่องมือ และ วิธีการท�างานออนไลน์
ทดแทนการเรียนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น วิดีโอ หรือเรียนทาง Facebook 
Live ในกลุม่ปิด ท้ังสอนสดและวดิโีอทีส่ามารถดทูบทวนซ�า้ได้ ซึง่ปัจจบุนักม็ซีอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรเีพ่ือน�าไป 
ประยกุต์ให้เหมาะสมกบัสถาบนัการศกึษาหรือรายวิชาต่างๆ โดยสถาบันกวดวิชาขนาดกลางอาจจะได้เปรยีบตรงที ่
สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากกว่าสถาบันขนาดใหญ่ แต่ส่ิงท่ีต้องให้ความส�าคัญ
ก็ได้แก่ความเสถียรของระบบ ความพร้อมของเครื่องมือ การติดตั้งระบบ การท�างานของระบบซอฟแวร์ รวมทั้ง
บุคลากร IT ส�าหรับใช้ในการสนับสนุนการท�างาน

2 ข้อมูล ณ 6 เม.ย.2563 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
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Reprocess การบริหารทางเลือกที่เอื้ออ�านวยต่อการเปลี่ยนแปลง ส�าหรับกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาหรือ
เสรมิทกัษะทีต้่องมกีารท�าการบ้าน แบบฝึกหดั หรอืทดลองปฏบิตักิารอย่างงานศิลปะ จนิตคณติคดิเรว็ การท�าอาหาร 
การเขียนโค้ด ประดิษฐ์หุ่นยนต์ เป็นต้น ก็อาจจะต้องมีการปรับกระบวนการอย่างเร่งด่วน เพราะเมื่อลูกค้า 
เข้ามาหาเราไม่ได้ กต้็องเป็นฝ่ายเข้าหาลกูค้าแทน อาทิ ออกแบบการเรยีนและจัดเตรยีมแบบฝึกหัดหรอืออกแบบ
กจิกรรมรูปแบบเกมส์ให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนือ่งได้ท่ีบ้าน พร้อมมรีะบบการติดตามความก้าวหน้าทางการเรยีน 
และพร้อมให้ค�าปรึกษาปัญหา การวางแผนการเรียน อัพเดทตารางสอบแข่งขันจากทุกสถาบัน และเทคนิคพิเศษ
ในการท�าข้อสอบตลอดเวลา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมไปถึงน�าเสนอโปรโมชั่นเพื่อจูงใจเช่นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะพักคอร์สที่เปิดไปแล้ว มอบส่วนลดให้แก่ผู้ที่แนะน�าผู้เรียนรายใหม่ๆ เป็นต้น

Reduce บริหารต้นทุนในการด�าเนินงานอย่างเข้มงวด ทั้งต้นทุนคงที่และสัดส่วนของต้นทุนผันแปร 
ต่อรายได้รวม โดยเฉพาะการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น และการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น ลดการฝึกอบรมพนักงาน  
การเจรจาขอลดค่าเช่าสถานที ่ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดนีจ้ะคลีค่ลาย โดยเฉพาะในส่วนของพืน้ทีห้่างสรรพสนิค้า 
คอมมนูติีม้อลล์ เป็นต้น อกีทัง้ผู้ทีซ่ือ้แฟรนไชส์อาจจะต้องเจรจากบัคูค้่าทางธรุกจิเพือ่ขอส่วนลด และ/หรอืผ่อนปรน 
เง่ือนไขในการช�าระเงินอย่างค่ารอยัลต้ีฟี/มาร์เก็ตติ้งฟีรายเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดและ 
การโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์ โดยหันมาใช้รูปแบบออนไลน์แทนผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook, 
Line, Instagram, Twitter เป็นต้น ซึ่งสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินได้มากกว่า หรือหากจ�าเป็นก็อาจจะต้อง
ลดการจ้างหรือจ่ายเงินเดือนเพียงครึ่งเดียวแก่ครู/พนักงาน 

ประเมินสถานการณ์ คู่ค้า วางแผนส�ารอง ท้ังนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการควรต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิทัง้ในส่วนของมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
และมาตรการการเยยีวยาจากภาครฐัและสถาบันการเงิน เพ่ือน�ามาปรบัเปล่ียนแผนบรหิารการจดัการและกลยุทธ์
การตลาดเป็นรายวนั และควรมกีารส่ือสารมาตรการต่างๆ รวมถงึแผนการด�าเนนิงานกบัทัง้คูค้่า แฟรนไชส์ซ ีและ
พนักงาน อย่างสม�่าเสมอ 

แม้ว่าท่ามกลางปัจจัยเส่ียงเศรษฐกิจ และพิษไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและส่อเค้ายืดเยื้อ  
จะเป็นสถานการณ์ท่ีผู้ประกอบการจะต้องท�างานหนกัขึน้ทัง้ในส่วนของการบรหิารจดัปัญหาเฉพาะหน้า กระตุน้รายได้ 
และดงึดดูผูท้ีส่นใจลงทนุทีอ่าจจะมคีวามระมดัระวงัมากขึน้เพือ่คดิทบทวนอย่างรอบคอบกว่าช่วงเวลาปกต ิแต่ขณะเดยีวกนั 
ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับผู้สนใจลงทุนในการศึกษาเรียนรู้และเลือกรูปแบบการลงทุน แบรนด์สถาบัน หรือ
แฟรนไชส์เซอร์ที่มีศักยภาพได้ง่ายย่ิงขึ้นจากผลงานการปรับตัวหรือเอาตัวรอดจากบททดสอบวิกฤตการณ์นี้ของ 
ผู้ประกอบการแต่ละราย
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แนวโน้มตลาดธรุกจิการศกึษาเพือ่เสรมิความรูแ้ละทักษะท่ีมมีลูค่าการตลาดราว 1.5-1.8 หมืน่ล้านบาท3 

น่าจะชะลอตัวในปี 2563 นี้ อันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก และ
เมื่อวิกฤตคลี่คลายและยุติลง เป็นไปได้ว่าวิถีชีวิตคนไทยยุคหลังโควิด-19 จะไม่กลับมาเป็นเหมือนที่เคยเป็นมา 
นอกจากนี ้ก�าลงัซือ้ของบรรดาพ่อแม่ผูป้กครองเอง หรอืแม้แต่กลุม่ลกูจ้างพนกังานออฟฟิศกย็งัคงฟ้ืนตวัได้ไม่เรว็นัก 
รวมถึงมีโอกาสที่ธุรกิจการศึกษาอาจจะถูก Disruption เช่นเดียวกับบางธุรกิจ เพราะเด็กนักเรียนหันไปเรียนผ่าน
ออนไลน์กนัมากขึน้ ท่ามกลางการก้าวสู่ยคุดจิทิลั 5G ทีผู่ค้นเข้าถงึความรูไ้ด้หลากหลายทกุทีท่กุเวลา การมีทักษะ
ต่อเทคโนโลยีใหม่หรือการยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น รวมทั้งการปรับทักษะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละ
ประเภทงาน จึงจ�าเป็นมากขึ้นนับจากนี้ 

ดงันัน้ ผู้ประกอบการธรุกจิการศึกษาเพือ่เสรมิความรูแ้ละทกัษะจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องเตรยีมวางแผนรองรบั
เมื่อสถานการณ์วิกฤตคลี่คลาย เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจไปต่อได้ และพลิกสถานการณ์ให้กลับมาให้เร็วที่สุด 
อันได้แก่

สร้างเอกลกัษณะเฉพาะตวั เช่น ครผููส้อนทีม่ทีกัษะเฉพาะทาง เทคนคิการสอน เทคนคิในการท�าความเข้าใจ 
เนื้อหาและจ�าค�าศัพท์ คุณภาพทางวิชาการ ความพร้อมของเนื้อหาและหลักสูตร คอร์สแข่งขันและคอร์สสอบเข้า
ที่มีการอัพเดทในทุกสนามสอบ ออกแบบกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมตามพัฒนาการและ
ความสนใจในแต่ละช่วงวัย เป็นต้น 

น�าเสนอหลักสูตรที่ก้าวทันความต้องการของผู้เรียน ถ้าหลักสูตรไหนยังอยู่ในกระแสก็คงเปิดสอน
ต่อไป และเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดตามก�าลัง/เงินลงทุนของกิจการ ที่อาจจะพัฒนาขึ้นเอง
หรอืน�าหลักสตูรจากต่างประเทศมาปรบัใช้ โดยควรเลือกหลักสูตรท่ีมุง่เน้นให้เกดิทักษะ กระบวนการคดิวิเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นพ้ืนฐานรองรับอาชีพในอนาคต
ที่ 5G-AI-Machine Learning-Cloud-Blockchain จะก้าวเข้ามามีบทบาทกับผู้คนและธุรกิจมากขึ้น อย่างเช่น 
การเรียนด้าน STEM และการเรียน Coding ที่จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี การคิด และการสื่อสารพื้นฐาน
ส�าคัญ 

ส่องแนวท�งก�รปรับตัว...เพื่อพลิกสถ�นก�รณ์กลับม�ให้เร็วที่สุด

3 ทั้งในลักษณะบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ครอบคลุมสถาบันกวดวิชาทั่วไป สถาบันสอนทักษะ (ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ) การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้   
  จัดประเภทไว้ในที่อื่น และการบริการที่สนับสนุนการศึกษาตามที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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น�าเสนอหลกัสตูรท่ีก้าวทันความต้องการของผู้เรยีน ถ้าหลักสตูรไหนยงัอยูใ่นกระแสกค็งเปิดสอนต่อไป 
และเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นท่ีต้องการของตลาดตามก�าลัง/เงินลงทุนของกิจการ ที่อาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือ 
น�าหลักสูตรจากต่างประเทศมาปรับใช้ โดยควรเลือกหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นพื้นฐานรองรับอาชีพในอนาคตท่ี  
5G-AI-Machine Learning-Cloud-Blockchain จะก้าวเข้ามามบีทบาทกบัผู้คนและธรุกจิมากขึน้ อย่างเช่นการเรยีน
ด้าน STEM และการเรยีน Coding ทีจ่ะช่วยให้เดก็คุน้เคยกับเทคโนโลย ีการคดิ และการสือ่สารพืน้ฐานส�าคัญ 

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากท่ีมีเพียงทฤษฎี  
ไปเป็นลกัษณะของ Workshop Camping ทีเ่ปิดโอกาสให้ได้ทดลองปฏบัิตจิรงิ หรอืเรยีนรูผ่้านการเล่นมากขึน้ส�าหรบั
วยัเด็ก หรอืดึงผูป้กครองเข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะหลกัสูตรทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่นคอร์สสอนสร้าง
แอปมอืถอื คอร์สออกแบบหุน่ยนต์ และกระบวนการเขียนโปรแกรมควมคมุหุ่นยนต์ คอร์สทดลองวิทย์-ประดิษฐ์-ศลิปะ 
หรอืคอร์สท�าอาหาร การท�า DIY จากขยะ/วสัดเุหลอืใช้ เป็นต้น

เพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้เรยีนด้วยการเพ่ิมช่องทางการเรยีนรู้ผ่านออนไลน์ท้ังเวบ็ไซต์ ห้องสมดุออนไลน์ 
สร้างสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) เพือ่แนะน�าสถาบนัให้เป็นทีรู้่จกั และพฒันาสือ่การเรยีนรูใ้นยคุดจิิทลัให้เป็น
รปูแบบอบีุค๊ หรือต่อยอดไปเป็น EdTech StartUp ในลกัษณะของแพลตฟอร์มรปูแบบต่างๆ โดยเอือ้ให้ผูเ้รยีนเข้าถงึ
ข้อมูลและใช้งานได้ง่าย 

พัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยี และการสอนเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับ
เทคโนโลยแีละมวีธิคีดิเปลีย่นไปจากเดก็รุ่นก่อนๆ ควบคูก่บัการรกัษาคณุภาพมาตรฐานการสอนของครผููส้อน และ
การบริหารจัดการของโรงเรยีน

เพิ่มทางเลือกให้มีรายได้จากหลายทาง อาทิ การสอน การจัดจ�าหน่ายต�าราเรียนและแบบฝึกหัด  
การจัดจ�าหน่ายสือ่ เกมส์ และของเล่น เป็นต้น เพ่ิมบรกิารเสริมเช่นบรกิารแนะแนวการศกึษาต่อ บรกิารสมคัรสอบ 
O-NET, TCAS เป็นต้น 

 บริหารจดัการต้นทนุให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่น อาจเปลีย่นเป็นการเช่าส�านกังานทีใ่ช้พืน้ทีน้่อยลง 
เนือ่งจากอาจจะไม่ต้องใช้โต๊ะเรยีนเป็นจ�านวนมากแล้ว น�าเสนอระบบและหลกัสตูรต่อสถานศกึษาด้วยอปุกรณ์และ
เทคโนโลยีทีม่อียู่แล้ว ปิดสาขาท่ีมผู้ีเรยีนน้อยหรือควบรวมสาขา เป็นต้น

 สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เช้ือโรคในโรงเรียน อาทิ เพิ่่มมาตรการดูแล เช่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กนักเรียน พ่อแม ่
ผูป้กครอง และพนกังานทกุคนก่อนเข้าไปในบรเิวณโรงเรยีน เพ่ิมจดุวางแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชือ้ และเพ่ิมความเข้มงวดใน 
การฆ่าเชื้อโรค เช่น ท�าความสะอาดสถานที่อย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการสัมผัสบ่อย ชั้นวางหนังสือ  
โต๊ะ-เก้าอีเ้รียน เคาน์เตอร์ต้อนรบั/จดุบรกิารลูกค้า

ทั้งนี้ ตลาดธุรกิจการศึกษาเพ่ือเสริมความรู้และทักษะท่ีมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึง 
วยัท�างานน้ัน นับเป็นตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผูกขาดทีก่ารเข้ามาช่วงชงิตลาดอาจจะไม่ง่ายนกัส�าหรบัรายใหม่หากไม่มี 
จุดเด่น หรือสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน และมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ 
อย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้เป็นทีน่ยิมและเกดิการคุม้ค่าต่อการลงทนุ เพราะต้องใช้เงนิทนุจ�านวนมากพอสมควรคอืไม่น้อยกว่า 
500,000-1,000,000 บาท ส�าหรบัการพฒันาหลกัสตูรหรอืซือ้แฟรนไชส์ อกีทัง้ยงัมค่ีาตกแต่งสถานที ่ ค่าอปุกรณ์ 
การเรียนการสอนและเทคโนโลย ีและค่าจ้างครผููส้อน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ด้วยความคุ้มค่าของธุรกิจในระยะยาว เพราะคนรุ่นใหม่ต่างก็ยังต้องการพัฒนาตัวเอง 
ด้วยการหาความรูใ้หม่ๆ อยู่เสมอ หรอืบรรดาพ่อแม่ผูป้กครองทีต่่างกต้็องการให้บตุรหลานเป็นคนมคีณุภาพมากขึน้ 
ทั้งด้าน IQ-ความฉลาดทางปัญญา EQ-ความฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมือ่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 และโลกทีก่�าลังก้าวสูศ่ตวรรษที ่21 ทีบ่่งชีว่้าเทคโนโลยจีะเข้ามา 
มอีทิธพิลต่อวถิชีีวติและการท�างานอย่างมาก จงึยิง่จ�าเป็นต้องพัฒนาตนเพ่ือรบัมอืกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ส่งผลให้
ธรุกจิการศกึษายงัเป็นธรุกจิทีน่่าลงทนุ เพยีงแต่อาจจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบไปตามยคุสมยัและปัจจยัแวดล้อม
อย่างเท่าทนัและรอบด้าน ส�าหรบัผู้ทีม่เีงินทนุมากควรก้าวให้ทนัความต้องการของผูเ้รยีน เลอืกแบรนด์หรือแฟรนไชส์เซอร์ 
ทีม่คีณุภาพ พฒันาและมรีะบบการบรหิารจดัการท่ีดี ส่วนผู้ท่ีไม่ได้มเีงนิลงทุนมากนัก EdTech StartUp กเ็ป็นอีกตวัเลอืก 
ทีน่่าสนใจ


