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ไม่เปลี่ยน ไม่ได้

ธุรกิจการศึกษา ปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย พฤษภาคม 2563

ประเด็นสำ�คัญ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดส�ำหรับปี 2563 ของธุรกิจ
การศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะทั้งในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพสังคม และก�ำลังซื้อ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีสายป่านทางการเงินไม่ยาว และกิจการที่มีสาขาเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้ง
อาจจะมีการชะงักงันของการลงทุนจากรายใหม่ๆ ด้วย
• การปรับตัวจึงควรเป็นไปอย่างทันท่วงทีสำ� หรับสถานการณ์วกิ ฤตขัน้ สุด เพือ่ จ�ำกัดและลดความเสียหาย
ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความพยายามหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ยังพอมีรายได้หล่อเลี้ยงกิจการ
เช่น การเล็งเจาะกลุ่มเด็กที่ต้องเตรียมสอบเข้าระดับต่างๆ กลุ่มวัยท�ำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้
สร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น โดยปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ทสี่ ามารถเรียนผ่านเครือ่ งมือสือ่ สารต่างๆ
ได้ ทุ ก เวลา รวมถึ ง การบริ ห ารต้ น ทุ น และรั ก ษาสภาพคล่ อ ง/กระแสเงิ น สดอย่ า งเข้ ม ข้ น ขณะที่
เมื่อสถานการณ์วิกฤตคลี่คลายก็คงต้องมีการทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่จะเปลี่ยนไป และการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงแน่นอนในช่วงเวลาหลังการปลดล็อกมาตรการต่างๆ
เพื่อพลิกสถานการณ์ให้สามารถฟื้นตัวให้เร็วที่สุด
• ทั้งนี้ แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจนี้ แต่ก็อาจจะเป็นโอกาส
ให้ผู้สนใจลงทุนธุรกิจศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะได้เรียนรู้และเลือกรูปแบบ เลือกแบรนด์ที่สนใจ
ลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้นจากวิธีรับมือและประสิทธิผลของผู้ประกอบการแต่ละรายกับสถานการณ์ครั้งนี้
และน่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจการศึกษาที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแท้จริง
ท่ามกลางโจทย์ท้าทายที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 นี้
จากเดิมที่นอกจากผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้
ของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ปลีย่ นไปจากเดิม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้เกิดรูปแบบการเรียนรูใ้ หม่อย่างการเข้าถึง
คอร์สเรียนออนไลน์ทงั้ ในและต่างประเทศได้โดยปราศจากต้นทุนหรือมีตน้ ทุนต�ำ่ จ�ำนวนประชากรเด็กทีล่ ดน้อยลง
และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ยังมีสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ซึ่งเป็นวิกฤตที่คาดไม่ถึง ท�ำให้ปี 2563 นี้ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะต้องรับศึก
หนักกว่าที่ผ่านมา
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ชี้เป้าชัด-ปรับสอนออนไลน์...รับมือโควิค-19
หากจะพูดถึงสิง่ ทีเ่ ป็นแรงกดดันและความท้าทายต่อกิจกรรมเศรษฐกิจทัง้ ไทยเองและหลายประเทศทัว่ โลก
ในปี 2563 นี้ คงจะหนีไม่พ้นไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคการศึกษาเช่นเดียวกัน
ไม่เฉพาะแต่โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านัน้ โดยล่าสุด เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดในวงกว้าง
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทั่วประเทศ
จากเดือนพฤษภาคมไปเป็นเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันกวดวิชา และเสริมทักษะด้านต่างๆ
ทีจ่ ะไม่สามารถเปิดท�ำการเรียนการสอนได้ตามปกติ หลังจากทีโ่ อกาสในการสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนก็หายไป
โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่าสถาบันกวดวิชา และสถาบันเสริมทักษะอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ จากวิกฤต
ครัง้ นีน้ า่ จะเป็นกิจการทีม่ สี าขาเป็นจ�ำนวนมากทัง้ ผูท้ ดี่ ำ� เนินกิจการสถานศึกษาด้วยตนเอง และในรูปแบบแฟรนไชส์
ในขณะที่ยังจ�ำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่เคยเป็น
จุดแข็งอย่างจ�ำนวนสาขาทีม่ กี ระจายไปทัว่ ประเทศส�ำหรับการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กจิ การในภาวะการณ์ปกติ
ได้กลับกลายมาเป็นจุดอ่อนของกิจการในช่วงวิกฤติการระบาดของเชือ้ ไวรัสนีใ้ นช่วงเวลานี้ (ปัจจุบนั สถาบันกวดวิชา
และสถาบันเสริมทักษะด้านต่างๆ ทั่วประเทศมีราว 3,653 แห่ง)1 และเป็นไปได้ว่าภาระหนักจะไปตกอยู่ที่ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์มากกว่า ขณะทีผ่ ขู้ ายแฟรนไชส์อาจได้รบั ผลกระทบจากส่วนแบ่งรายได้ทนี่ อ้ ยลง และจ�ำนวนผูซ้ อื้ แฟรนไชส์
รายใหม่ๆ ที่อาจจะชะลอการตัดสินใจการลงทุน
นอกจากนี้ ยังได้รบั ผลกระทบจากก�ำลังซือ้ ทีถ่ ดถอยของบรรดาพ่อแม่ผปู้ กครอง เนือ่ งจากสถานทีท่ ำ� งาน
สถานศึกษา ร้านค้า รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต่างต้อง “ปิดท�ำการ” และ/หรือเลิกจ้างงานแรงงาน
เป็นจ�ำนวนมากนับตัง้ แต่เดือน ก.พ. 2563 อีกทัง้ ยังมีภาระค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ จากการดูแลรักษาสุขภาพ ท�ำให้การจับจ่าย
ใช้สอยของผู้ปกครองในปี 2563 น่าจะมีแนวโน้มระมัดระมัดระวังมากขึ้นกว่าปีก่อน เช่น การชะลอการซื้อ
คอร์สเรียนใหม่ การปรับลดจ�ำนวนคอร์สเรียนลง เลือกเรียนเฉพะวิชาหรือทักษะที่จ�ำเป็น หันไปเลือกสถาบัน
ที่มีค่าเรียนถูกลง หรือเลือกให้ลูกเรียนออนไลน์-ติวฟรี เป็นต้น ท�ำให้ปี 2563 นี้ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา
เพือ่ เสริมความรูแ้ ละทักษะคงต้องรับศึกหนักไม่ชน่ อ้ ย โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ระกอบการ SME ทีม่ สี ายป่านทางเงินไม่ยาว
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ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้สถานการณ์เฉพาะหน้า ผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา และ
เสริมทักษะอื่นๆ จ�ำเป็นต้องเร่งปรับแผนรับมือ เพื่อป้องกันธุรกิจให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อันได้แก่
มุ่งเป้าเด็กเตรียมสอบเข้าในระดับต่างๆ และกลุ่มคนตกงาน-รายได้หดหายส�ำหรับกลุ่มเด็ก
ทีต่ อ้ งเตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 คาดว่าน่าจะมีจำ� นวนกว่า 2 แสนคนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลัก (อย่างเช่น
เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา) หรือราว 1.2 ล้านคน
ทั่ ว ประเทศ จากการที่ ห ลายโรงเรี ย นมี ก ารเลื่ อ นการรั บ สมั ค รไปเป็ น เดื อ น พ.ค. และสอบคั ด เลื อ ก
เข้าไปเป็นเดือน มิ.ย. ท�ำให้ขณะนี้เด็กหลายคนอาจจะยังไม่มีที่เรียนในวันเปิดเทอมการศึกษาใหม่ อีกทั้ง
การที่นักเรียนต้องอยู่บ้านนานๆ เพราะโควิด-19 ท�ำปิดเทอมนาน ยิ่งท�ำให้เกิดการลืมเลือนสิ่งที่เคยเรียนมาได้
จึงเป็นโอกาสในการน�ำเสนอแพกเกจหลักสูตรเพือ่ เตรียมสอบเข้า ยิง่ ถ้าหากท�ำตลาด Niche ได้ดว้ ยคอร์สเจาะสอบเข้า
โรงเรียนชื่อดัง ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต เข้าโรงเรียนในเครือคาทอลิกประถม ติวเข้มเพื่อเข้าห้อง Gifted
ห้อง EP เป็นต้น ก็จะเป็นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ด้วยค่าเรียนที่สมเหตุสมผล
ส่วนกลุม่ วัยท�ำงานทีต่ กงานหรือต้องหยุดงานชัว่ คราว จากการปิดกิจการในช่วงวิกฤตนี้ ท�ำให้แรงงาน
จ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทไี่ ม่ได้เงินเดือน (Without pay) หรือจ่ายเงินเดือนเพียงครึง่ เดียว หรือซ�ำ้ ร้าย
บางรายถูกเลิกจ้าง ที่ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าจะมีแรงงานถูกเลิกจ้างราว
7.13 ล้านคนจากพิษโควิด-19 จึงเป็นไปได้ว่า น่าจะมีแรงงานหลักแสนคนที่ต้องการแสวงหาหนทางดิ้นรนเพื่อ
ความอยูร่ อดด้วยการเสริมความรูส้ ำ� หรับสร้างทักษะ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ๆ หรือ
แม้แต่บรรดาผู้ประกอบการเองที่ต้องปิดหน้าร้านและท�ำงานจากที่บ้านก็อาจจะต้องการพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกัน
เพือ่ จะได้มไี อเดียใหม่ๆ ไปสร้างธุรกิจและคอนเทนต์ดๆี ในแก้ปญั หาธุรกิจในอนาคต (ขณะทีใ่ นภาวะปกติมจี ำ� นวน
ผู้ที่ลงเรียนวิชาชีพในสถาบันต่างๆ ราว 5-6 แสนราย2) ซึ่งคอร์สที่น่าจะได้รับความสนใจ คงจะได้แก่ คอร์สสอน
ท�ำอาหาร คอร์สดิจิทลั มาร์เกตติ้ง คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ คอร์สงานฝีมือ เช่น ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ ท�ำงาน DIY คอร์สเกีย่ วกับการเพิม่ ทักษะผูป้ ระกอบการแบบเร่งด่วนไม่วา่ จะเป็นดิจทิ ลั คอนเทนต์
วิธีการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล การปิดการขายด้วยแชทบอท การกระตุ้นยอดขายด้วยภาพถ่ายและ
วิดีโอ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้ ก็ควรออกแบบคอร์สให้มีค่าใช้จ่าย
ในการเรียนหรืออบรมที่ไม่แพง สามารถผ่อนช�ำระค่าเรียนได้ ต้องได้ผลจริงและคุ้มค่า และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนั้นๆ เพราะปัจจุบันก็มีคอร์สสอนฟรีออนไลน์หรือคลิปสอนทักษะหลากหลายเผยแพร่อยู่ไม่น้อย
Retool ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเก่าและอาจจะเป็นแต้มต่อในการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ในช่วงความท้าทายนี้ได้ด้วยการส่งมอบความรู้ถึงบ้านผ่านเครื่องมือ และ วิธีการท�ำงานออนไลน์
ทดแทนการเรียนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น วิดีโอ หรือเรียนทาง Facebook
Live ในกลุม่ ปิด ทัง้ สอนสดและวิดโี อทีส่ ามารถดูทบทวนซ�ำ้ ได้ ซึง่ ปัจจุบนั ก็มซี อฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีเพือ่ น�ำไป
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถาบันการศึกษาหรือรายวิชาต่างๆ โดยสถาบันกวดวิชาขนาดกลางอาจจะได้เปรียบตรงที่
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากกว่าสถาบันขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ
ก็ได้แก่ความเสถียรของระบบ ความพร้อมของเครื่องมือ การติดตั้งระบบ การท�ำงานของระบบซอฟแวร์ รวมทั้ง
บุคลากร IT ส�ำหรับใช้ในการสนับสนุนการท�ำงาน
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Reprocess การบริหารทางเลือกที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาหรือ
เสริมทักษะทีต่ อ้ งมีการท�ำการบ้าน แบบฝึกหัด หรือทดลองปฏิบตั กิ ารอย่างงานศิลปะ จินตคณิตคิดเร็ว การท�ำอาหาร
การเขียนโค้ด ประดิษฐ์หุ่นยนต์ เป็นต้น ก็อาจจะต้องมีการปรับกระบวนการอย่างเร่งด่วน เพราะเมื่อลูกค้า
เข้ามาหาเราไม่ได้ ก็ตอ้ งเป็นฝ่ายเข้าหาลูกค้าแทน อาทิ ออกแบบการเรียนและจัดเตรียมแบบฝึกหัดหรือออกแบบ
กิจกรรมรูปแบบเกมส์ให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนอย่างต่อเนือ่ งได้ทบี่ า้ น พร้อมมีระบบการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน
และพร้อมให้ค�ำปรึกษาปัญหา การวางแผนการเรียน อัพเดทตารางสอบแข่งขันจากทุกสถาบัน และเทคนิคพิเศษ
ในการท�ำข้อสอบตลอดเวลา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมไปถึงน�ำเสนอโปรโมชั่นเพื่อจูงใจเช่นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะพักคอร์สที่เปิดไปแล้ว มอบส่วนลดให้แก่ผู้ที่แนะน�ำผู้เรียนรายใหม่ๆ เป็นต้น
Reduce บริหารต้นทุนในการด�ำเนินงานอย่างเข้มงวด ทั้งต้นทุนคงที่และสัดส่วนของต้นทุนผันแปร
ต่อรายได้รวม โดยเฉพาะการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น ลดการฝึกอบรมพนักงาน
การเจรจาขอลดค่าเช่าสถานที่ ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดนีจ้ ะคลีค่ ลาย โดยเฉพาะในส่วนของพืน้ ทีห่ า้ งสรรพสินค้า
คอมมูนติ มี้ อลล์ เป็นต้น อีกทัง้ ผูท้ ซี่ อื้ แฟรนไชส์อาจจะต้องเจรจากับคูค่ า้ ทางธุรกิจเพือ่ ขอส่วนลด และ/หรือผ่อนปรน
เงื่อนไขในการชําระเงินอย่างค่ารอยัลตี้ฟี/มาร์เก็ตติ้งฟีรายเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดและ
การโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์ โดยหันมาใช้รูปแบบออนไลน์แทนผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook,
Line, Instagram, Twitter เป็นต้น ซึ่งสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินได้มากกว่า หรือหากจ�ำเป็นก็อาจจะต้อง
ลดการจ้างหรือจ่ายเงินเดือนเพียงครึ่งเดียวแก่ครู/พนักงาน
ประเมินสถานการณ์ คู่ค้า วางแผนส�ำรอง ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ผูป้ ระกอบการควรต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
และมาตรการการเยียวยาจากภาครัฐและสถาบันการเงิน เพือ่ น�ำมาปรับเปลีย่ นแผนบริหารการจัดการและกลยุทธ์
การตลาดเป็นรายวัน และควรมีการสือ่ สารมาตรการต่างๆ รวมถึงแผนการด�ำเนินงานกับทัง้ คูค่ า้ แฟรนไชส์ซี และ
พนักงาน อย่างสม�่ำเสมอ
แม้ว่าท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ และพิษไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและส่อเค้ายืดเยื้อ
จะเป็นสถานการณ์ทผี่ ปู้ ระกอบการจะต้องท�ำงานหนักขึน้ ทัง้ ในส่วนของการบริหารจัดปัญหาเฉพาะหน้า กระตุน้ รายได้
และดึงดูดผูท้ ส่ี นใจลงทุนทีอ่ าจจะมีความระมัดระวังมากขึน้ เพือ่ คิดทบทวนอย่างรอบคอบกว่าช่วงเวลาปกติ แต่ขณะเดียวกัน
ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับผู้สนใจลงทุนในการศึกษาเรียนรู้และเลือกรูปแบบการลงทุน แบรนด์สถาบัน หรือ
แฟรนไชส์เซอร์ที่มีศักยภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นจากผลงานการปรับตัวหรือเอาตัวรอดจากบททดสอบวิกฤตการณ์นี้ของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย
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ส่องแนวทางการปรับตัว...เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาให้เร็วที่สุด
แนวโน้มตลาดธุรกิจการศึกษาเพือ่ เสริมความรูแ้ ละทักษะทีม่ มี ลู ค่าการตลาดราว 1.5-1.8 หมืน่ ล้านบาท3
น่าจะชะลอตัวในปี 2563 นี้ อันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก และ
เมื่อวิกฤตคลี่คลายและยุติลง เป็นไปได้ว่าวิถีชีวิตคนไทยยุคหลังโควิด-19 จะไม่กลับมาเป็นเหมือนที่เคยเป็นมา
นอกจากนี้ ก�ำลังซือ้ ของบรรดาพ่อแม่ผปู้ กครองเอง หรือแม้แต่กลุม่ ลูกจ้างพนักงานออฟฟิศก็ยงั คงฟืน้ ตัวได้ไม่เร็วนัก
รวมถึงมีโอกาสที่ธุรกิจการศึกษาอาจจะถูก Disruption เช่นเดียวกับบางธุรกิจ เพราะเด็กนักเรียนหันไปเรียนผ่าน
ออนไลน์กนั มากขึน้ ท่ามกลางการก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั 5G ทีผ่ คู้ นเข้าถึงความรูไ้ ด้หลากหลายทุกทีท่ กุ เวลา การมีทกั ษะ
ต่อเทคโนโลยีใหม่หรือการยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น รวมทั้งการปรับทักษะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละ
ประเภทงาน จึงจ�ำเป็นมากขึ้นนับจากนี้
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจการศึกษาเพือ่ เสริมความรูแ้ ละทักษะจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเตรียมวางแผนรองรับ
เมื่อสถานการณ์วิกฤตคลี่คลาย เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจไปต่อได้ และพลิกสถานการณ์ให้กลับมาให้เร็วที่สุด
อันได้แก่
สร้างเอกลักษณะเฉพาะตัว เช่น ครูผสู้ อนทีม่ ที กั ษะเฉพาะทาง เทคนิคการสอน เทคนิคในการท�ำความเข้าใจ
เนื้อหาและจ�ำค�ำศัพท์ คุณภาพทางวิชาการ ความพร้อมของเนื้อหาและหลักสูตร คอร์สแข่งขันและคอร์สสอบเข้า
ที่มีการอัพเดทในทุกสนามสอบ ออกแบบกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมตามพัฒนาการและ
ความสนใจในแต่ละช่วงวัย เป็นต้น
น�ำเสนอหลักสูตรที่ก้าวทันความต้องการของผู้เรียน ถ้าหลักสูตรไหนยังอยู่ในกระแสก็คงเปิดสอน
ต่อไป และเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดตามก�ำลัง/เงินลงทุนของกิจการ ที่อาจจะพัฒนาขึ้นเอง
หรือน�ำหลักสูตรจากต่างประเทศมาปรับใช้ โดยควรเลือกหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นพื้นฐานรองรับอาชีพในอนาคต
ที่ 5G-AI-Machine Learning-Cloud-Blockchain จะก้าวเข้ามามีบทบาทกับผู้คนและธุรกิจมากขึ้น อย่างเช่น
การเรียนด้าน STEM และการเรียน Coding ที่จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี การคิด และการสื่อสารพื้นฐาน
ส�ำคัญ
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ทั้งในลักษณะบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ครอบคลุมสถาบันกวดวิชาทั่วไป สถาบันสอนทักษะ (ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ) การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น และการบริการที่สนับสนุนการศึกษาตามที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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น�ำเสนอหลักสูตรทีก่ า้ วทันความต้องการของผูเ้ รียน ถ้าหลักสูตรไหนยังอยูใ่ นกระแสก็คงเปิดสอนต่อไป
และเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดตามก�ำลัง/เงินลงทุนของกิจการ ที่อาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือ
น�ำหลักสูตรจากต่างประเทศมาปรับใช้ โดยควรเลือกหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นพื้นฐานรองรับอาชีพในอนาคตที่
5G-AI-Machine Learning-Cloud-Blockchain จะก้าวเข้ามามีบทบาทกับผูค้ นและธุรกิจมากขึน้ อย่างเช่นการเรียน
ด้าน STEM และการเรียน Coding ทีจ่ ะช่วยให้เด็กคุน้ เคยกับเทคโนโลยี การคิด และการสือ่ สารพืน้ ฐานส�ำคัญ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากที่มีเพียงทฤษฎี
ไปเป็นลักษณะของ Workshop Camping ทีเ่ ปิดโอกาสให้ได้ทดลองปฏิบตั จิ ริง หรือเรียนรูผ้ า่ นการเล่นมากขึน้ ส�ำหรับ
วัยเด็ก หรือดึงผูป้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นคอร์สสอนสร้าง
แอปมือถือ คอร์สออกแบบหุน่ ยนต์ และกระบวนการเขียนโปรแกรมควมคุมหุน่ ยนต์ คอร์สทดลองวิทย์-ประดิษฐ์-ศิลปะ
หรือคอร์สท�ำอาหาร การท�ำ DIY จากขยะ/วัสดุเหลือใช้ เป็นต้น
เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผเู้ รียนด้วยการเพิม่ ช่องทางการเรียนรูผ้ า่ นออนไลน์ทงั้ เว็บไซต์ ห้องสมุดออนไลน์
สร้างสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) เพือ่ แนะน�ำสถาบันให้เป็นทีร่ จู้ กั และพัฒนาสือ่ การเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ลั ให้เป็น
รูปแบบอีบคุ๊ หรือต่อยอดไปเป็น EdTech StartUp ในลักษณะของแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ โดยเอือ้ ให้ผเู้ รียนเข้าถึง
ข้อมูลและใช้งานได้งา่ ย
พัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยี และการสอนเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับ
เทคโนโลยีและมีวธิ คี ดิ เปลีย่ นไปจากเด็กรุน่ ก่อนๆ ควบคูก่ บั การรักษาคุณภาพมาตรฐานการสอนของครูผสู้ อน และ
การบริหารจัดการของโรงเรียน
เพิ่มทางเลือกให้มีรายได้จากหลายทาง อาทิ การสอน การจัดจ�ำหน่ายต�ำราเรียนและแบบฝึกหัด
การจัดจ�ำหน่ายสือ่ เกมส์ และของเล่น เป็นต้น เพิม่ บริการเสริมเช่นบริการแนะแนวการศึกษาต่อ บริการสมัครสอบ
O-NET, TCAS เป็นต้น
บริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น อาจเปลีย่ นเป็นการเช่าส�ำนักงานทีใ่ ช้พนื้ ทีน่ อ้ ยลง
เนือ่ งจากอาจจะไม่ตอ้ งใช้โต๊ะเรียนเป็นจ�ำนวนมากแล้ว น�ำเสนอระบบและหลักสูตรต่อสถานศึกษาด้วยอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทม่ี อี ยูแ่ ล้ว ปิดสาขาทีม่ ผี เู้ รียนน้อยหรือควบรวมสาขา เป็นต้น
สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคในโรงเรียน อาทิ เพิ่มมาตรการดูแล เช่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กนักเรียน พ่อแม่
ผูป้ กครอง และพนักงานทุกคนก่อนเข้าไปในบริเวณโรงเรียน เพิม่ จุดวางแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชือ้ และเพิม่ ความเข้มงวดใน
การฆ่าเชื้อโรค เช่น ท�ำความสะอาดสถานที่อย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีการสัมผัสบ่อย ชั้นวางหนังสือ
โต๊ะ-เก้าอีเ้ รียน เคาน์เตอร์ตอ้ นรับ/จุดบริการลูกค้า
ทั้งนี้ ตลาดธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะที่มีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึง
วัยท�ำงานนัน้ นับเป็นตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาดทีก่ ารเข้ามาช่วงชิงตลาดอาจจะไม่งา่ ยนักส�ำหรับรายใหม่หากไม่มี
จุดเด่น หรือสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน และมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เป็นทีน่ ยิ มและเกิดการคุม้ ค่าต่อการลงทุน เพราะต้องใช้เงินทุนจ�ำนวนมากพอสมควรคือไม่นอ้ ยกว่า
500,000-1,000,000 บาท ส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตรหรือซือ้ แฟรนไชส์ อีกทัง้ ยังมีคา่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์
การเรียนการสอนและเทคโนโลยี และค่าจ้างครูผสู้ อน เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม ด้วยความคุ้มค่าของธุรกิจในระยะยาว เพราะคนรุ่นใหม่ต่างก็ยังต้องการพัฒนาตัวเอง
ด้วยการหาความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอ หรือบรรดาพ่อแม่ผปู้ กครองทีต่ า่ งก็ตอ้ งการให้บตุ รหลานเป็นคนมีคณุ ภาพมากขึน้
ทั้งด้าน IQ-ความฉลาดทางปัญญา EQ-ความฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และโลกทีก่ ำ� ลังก้าวสูศ่ ตวรรษที่ 21 ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ เทคโนโลยีจะเข้ามา
มีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ และการท�ำงานอย่างมาก จึงยิง่ จ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ส่งผลให้
ธุรกิจการศึกษายังเป็นธุรกิจทีน่ า่ ลงทุน เพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบไปตามยุคสมัยและปัจจัยแวดล้อม
อย่างเท่าทันและรอบด้าน ส�ำหรับผูท้ มี่ เี งินทุนมากควรก้าวให้ทนั ความต้องการของผูเ้ รียน เลือกแบรนด์หรือแฟรนไชส์เซอร์
ทีม่ คี ณุ ภาพ พัฒนาและมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ส่วนผูท้ ไี่ ม่ได้มเี งินลงทุนมากนัก EdTech StartUp ก็เป็นอีกตัวเลือก
ทีน่ า่ สนใจ
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