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ส่วนที่ 1 ท าความรู้จักธุรกิจการศึกษา 

ธุรกิจการศึกษา เป็นกำรจัดกำรศึกษำซึ่งเอกชนเป็นหน่วยรับภำระ จัดกำรกำรศึกษำท้ังระดับกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนและระดับอุดมศึกษำ ซึ่งกำรจัดกำรดังกล่ำวผู้เรียนเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนท้ังหมด โดยบำง

ควำมรู้จะเน้นธุรกิจกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเท่ำน้ัน ซึ่งรูปแบบของธุรกิจกำรศึกษำอำจจะจัดในรูปของหลักสูตร

ระยะส้ัน ระยะยำว เป็นทำงกำร กึ่งทำงกำร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ 

ทักษะ กระบวนกำร และควำมช ำนำญในศำสตร์ใดก็ได้ ดังน้ันจึงมีต้ังแต่โรงเรียนกวดวิชำ ซึ่งอำจจะไม่มีสถำนท่ีของ

ตนเองเป็นกำรเช่ำสถำนท่ี ห้องเรียนเพียงห้องสองห้องไปจนกระท้ังเป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีมีเน้ือท่ีหลำยร้อยไร่ 

ต้องกำรเรียนหลำกหลำยมีผู้เรียนนับหมื่นคน กำรจัดกำรกำรศึกษำไม่ว่ำรูปแบบใด จะต้องมีกำรขออนุญำตมี

หน่วยงำนท่ีควบคุมมำตรฐำน หลักสูตร กระบวนกำรหรือมีใบอนุญำตให้จัดต้ัง ซึ่งผู้ท่ีอยู่นอกวงกำรกำรศึกษำ

บำงครั้งประสงค์ต้ังสถำนศึกษำขึ้น ด้วยคิดว่ำเป็นธุรกิจท่ีมั่นคง เพรำะคนเรำต้องพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ 

นอกจำกน้ีกำรศึกษำเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และมีคนในประเทศอีกมำกมำยท่ีต้องกำรรับกำรศึกษำ ดังน้ัน ถ้ำท ำ

ธุรกิจทำงกำรศึกษำก็จะได้ก ำไรมำกกว่ำจะขำดทุนหรือล้มละลำย 

ส่วนที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาของรัฐ กับธุรกิจการศึกษา 

1. เป้าหมายธุรกิจ เป้ำหมำยทำงธุรกิจมักจะมุ่งไปสู่กำรพัฒนำองค์กรให้สำมำรถมีวัตถุดิบท่ีดี มี

กระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพ ลงทุนน้อยได้ผลผลิตสูง มีตลำดรองรับและสำมำรถน ำผลประโยชน์ได้สูงสุด แต่

เป้ำหมำยทำงธุรกิจกำรศึกษำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำก เพรำะวัตถุดิบเป็นมนุษย์ ไม่ใช่วัตถุท่ีสำมำรถจะเลือกได้ให้

เหมือนกันได้หมด ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของปัจจัยน ำเข้ำระหว่ำงธุรกิจ กับธุรกิจกำรศึกษำจึงแตกต่ำงกันโดย

ส้ินเชิง ปัจจัยน ำเข้ำของธุรกิจกำรศึกษำเป็นลูกค้ำของสถำบันกำรศึกษำซึ่งต้องเสียเงินเข้ำมำรับบริกำรกำรศึกษำ 

ธุรกิจกำรศึกษำจึงเป็นธุรกิจท่ีซับซ้อน เป้ำหมำยธุรกิจกำรศึกษำจะต้องแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทำงธุรกิจ น่ันคือ โดย

ปรัชญำแล้วสถำบันกำรศึกษำจะต้องเป็นสถำบันท่ีไม่มุ่งหวังก ำไร (Non Profitable organization) ผู้ท ำธุรกิจอำจ

แย้งอยู่ว่ำท ำธุรกิจไม่หวังก ำไร จะท ำไปท ำไม ท่ีจริงค ำว่ำก ำไรอำจจะไม่ได้มีหน่วยเป็น “เงิน” เสมอไป โดยในธุรกิจ

กำรศึกษำอำจจะหมำยถึงก ำไรท่ีได้พัฒนำคนท่ีมีควำมรู้ และมีคุณภำพให้แก่สังคมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำร

จัดกำรธุรกิจกำรศึกษำจะต้องมีกำรจัดกำรให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ มีรำยได้พอท่ีจะใช้จ่ำยและสำมำรถด ำรง

ธุรกิจให้ก้ำวต่อไปอย่ำงต่อเน่ือง  

2. การลงทุน ธุรกิจกำรศึกษำ มุ่งเน้นไปสู่เป้ำหมำยคือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนได้เมื่อ

ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นมนุษย์ท่ีดี ดังน้ัน กำรลงทุนในธุรกิจกำรศึกษำเป็นกำรลงทุนระยะยำว เช่น กำรลงทุนด้ำนกำร

จ้ำงอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งโดยหลักกำรจัดกำรศึกษำ ผู้สอนท่ีดีย่อมมีผลกระทบต่อกำรสร้ำงบัณฑิต สถำบันใดมีผู้สอนท่ี
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มีฝีมือถ่ำยทอดเก่งควำมรู้ดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ย่อมท ำให้สร้ำงบัณฑิตได้ดี และเมื่ อมีบัณฑิตดีย่อมน ำ

ช่ือเสียงมำสู่สถำบัน ด้วยเหตุน้ีธุรกิจกำรศึกษำจ ำเป็นต้องลงทุนเพ่ือสรรหำอำจำรย์ท่ีมีคุณภำพมำรับผิดชอบ

รำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตร 

นอกจำกอำจำรย์แล้ว ธุรกิจกำรศึกษำจะลงทุนด้ำนองค์ประกอบท่ีจะช่วยพัฒนำควำมรู้ เช่น อำคำร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์กำรสอนต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เรียน

พัฒนำควำมรู้สติปัญญำ เหตุผล ใฝ่หำควำมรู้ ประสบกำรณ์ ท่ีจะน ำไปใช้ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจกำรศึกษำ

ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังค ำนึงถึงกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำคนน้อยไป ท้ังท่ีเป็นกำรลงทุน ท่ีจะสร้ำงกระบวนกำรให้

เกิดกำรพัฒนำคนให้สมบูรณ์ได้ โดยสถำบันในสหรัฐอเมริกำ ได้สร้ำงศูนย์ศึกษำและอำศัย (Living and Learning 

Center) เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนำคนโดยกำรจ ำลองกำรอยู่อำศัยท่ีไม่ใช่แค่กำรสร้ำงหอพัก เพ่ือพัฒนำคนท่ีอยู่ในศูนย์

ศึกษำ ท้ังน้ี กำรลงทุนในส่วนพัฒนำคน เป็นกำรลงทุนท่ีไม่เห็นรำยได้กลับคืนมำเป็นเม็ดเงิน และบำงครั้งอำจมอง

ไม่เห็นกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ท่ีได้รับกำรพัฒนำจำกกำรจัดกิจกรรม หรือส่ิงแวดล้อม อันเป็น

หลักสูตรไม่เป็นทำงกำร หรือหลักสูตรซ่อนเร้น (hidden curriculum)  

3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา ผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรศึกษำ จะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ี

แตกต่ำงไปจำกกำรประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปน้ัน คือต้องมีอุดมกำรณ์ทำงกำรศึกษำ มองเห็นกำรศึกษำเป็น

กระบวนกำรท่ีจะพัฒนำคนให้ประเทศชำติ กำรประกอบธุรกิจจึงมีลักษณะเป็น “เมตตำสำธำรณะ” คือ มีจิตท่ีมุ่ง

ท ำประโยชน์แก่สังคมมำกกว่ำกำรจะหำประโยชน์จำกสังคม  

จรรยำบรรณท่ีส ำคัญของผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรศึกษำ คือ ควำมเป็นธรรม และควำมมีอุดมกำรณ์ในกำร

จัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพของผู้เรียน โดยไม่เน้นผลก ำไรเหมือนกำรด ำเนินธุรกิจท่ัวไป  

ธุรกิจกำรศึกษำจึงเป็นธุรกิจท่ีส ำคัญส ำหรับสังคม ท่ีจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำร ท่ีแตกต่ำงจำกกำร

บริหำรธุรกิจโดยท่ัวไป โดยมุ่งกำรสร้ำงสรรค์พลังทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีคุณภำพไม่มุ่งหวังก ำไร และธ ำรงเกียรติ

ศักด์ิศรี ของมนุษย์ชำติ 

ส่วนที่ 3 สถานการณ์ MSME การประกอบธุรกิจภาคการศึกษา 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ในภำคกำรศึกษำ ปี 2563 มีมูลค่ำ 694,415 ล้ำนบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 10 ของ GDP ในภำคกำรบริกำร โดยเป็น GDP ท่ีเกิดจำกวิสำหกิจ MSME ภำคกำรศึกษำ มีมูลค่ำ 

468,308 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.4 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภำคกำรศึกษำ  
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ภาพที่ 1  โครงสร้างการกระจายตัวของ GDP MSME การบริการภาคเอกชน ปี 2563 

 
ที่มา : รายงานสถานการณ์ SME ป ี2564, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  

ภาพที่ 2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการศึกษา ปี 2563 

 
ที่มา : รายงานสถานการณ์ SME ป ี2564, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  

 วิสำหกิจ MSME ภำคกำรศึกษำในปี 2563 มีจ ำนวนรวมท้ังส้ิน 5,734 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของจ ำนวน

วิสำหกิจท้ังหมดในภำคกำรศึกษำ โดยส่วนใหญ่ของ MSME ในภำคกำรศึกษำกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวน 2,599 รำย คิดเป็นร้อยละ 45.1 ของจ ำนวนวิสำหกิจท้ังหมดในธุรกิจบริกำรกำรศึกษำ รองลงมำ คือ จังหวัด

ภูเก็ต จ ำนวน 411 รำย คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของจ ำนวนวิสำหกิจท้ังหมดในธุรกิจบริกำรกำรศึกษำ จังหวัดนนทบุรี 
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การบริหารและการบริการสนับสนุน

การศึกษา

สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

บริการด้านอ ่น 

การจ้างงานในครัวเร อนส่วนบุคคล

โครงสร้างการกระจายตัวของ GDP MSME ภาคการบริการเอกชน ปี 2563

มูลค่า 
GDP MSME (ล้านบาท) 

67.4%

32.6%

GDP ในภาคการศึกษา ปี 2563

MSME LE
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จ ำนวน 326 รำย จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 281 รำย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 243 รำย และจังหวัดชลบุรี 

จ ำนวน 232 รำย   

ตารางท่ี 1  จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา ปี 2563 (หน่วย : ราย) 

ประเภทธุรกิจการศึกษา 
จ านวน (ราย) 

Micro SE ME MSME LE TOTAL 
กำรบริกำรที่สนับสนุนกำรศึกษำ     833      224         8   1,065  1  1,066  
กำรศึกษำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร     690      292         5      987  1     988  
กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น      24       15         39         39  
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปกต ิ      73       56         9      138      2      140  
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร          1           1           1  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำโดยวิธีอื่น ๆ      10         1         11         11  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำส ำหรับเด็กปกต ิ      82      119       26      227  14     241  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร          1           1           1  
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมญัศึกษำโดยวิธีอื่นๆ        6         2           8           8  
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมญัศึกษำส ำหรับ
ผู้เรยีนปกต ิ

       5         6         4       15      1       16  

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ      25       27         4       56      1       57  
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ต่ ำกว่ำปริญญำ      12       13         4       29         29  
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ปริญญำตร ี      16       11         4       31         31  

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับปริญญำโทขึ้นไป        3             3           3  

กำรศึกษำอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น     628      238       19      885      2      887  
กิจกรรมกำรกวดวิชำทั่วไป     348      141         4      493      3      496  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนขับข่ี     139      141         3      283      2      285  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเต้นร ำ      44       31         75         75  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนดนตร ี     131       67         2      200        200  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     128       63         4      195        195  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนศลิปะ      43         8         51         51  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตดัเสื้อผ้ำและเสริมสวย      37       24         61         61  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนวด      19       10         29         29  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ     555      268         9      832      1      833  
กิจกรรมกำรเรียนสปำบ ำบัด      17         2         19         19  

รวมท้ังสิ้น  3,868   1,761      105   5,734    28   5,762  

ประมวลโดย:  ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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ส ำหรับจังหวัดท่ีมีจ ำนวน MSME ธุรกิจภำคกำรศึกษำเป็นนิติบุคคลสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวน

ท้ังส้ิน 2,599 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.33 ของ MSME ท่ีเป็นนิติบุคคลท้ังประเทศ รองลงมำอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 

มีจ ำนวน 411 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.17 โดยจังหวัดท่ีมีจ ำนวน MSME ท่ีเป็นนิติบุคคลน้อยท่ีสุด คือจังหวัด

สตูล โดยมีจ ำนวนท้ังส้ิน 2 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ดังภำพท่ี 5 

ภาพที ่3   จ านวน MSME ธุรกิจภาคการศึกษารายจังหวัด สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2563 (หน่วย : ราย) 

 
ประมวลโดย:  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ตารางท่ี 2  จ านวนการจ้างงานผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา ปี 2563 (หน่วย : คน) 

ประเภทธุรกิจการศึกษา 
จ านวนการจ้างงาน (คน) 

Micro SE ME MSME LE TOTAL 
กำรบริกำรที่สนับสนุนกำรศึกษำ    2,641     2,279     473     5,393     190     5,583  
กำรศึกษำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร    2,158     3,038     244     5,440     160     5,600  
กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น        67       106         173         173  
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปกต ิ      351       756     584     1,691     231     1,922  
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร          11           11           11  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำโดยวิธีอื่น ๆ        48           6           54           54  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำส ำหรับเด็กปกต ิ      427     1,947   1,320     3,694   1,870     5,564  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร            2             2             2  
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมญัศึกษำโดยวิธีอื่น ๆ        35         16           51           51  
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมญัศึกษำส ำหรับ
ผู้เรยีนปกต ิ

       63         88     253       404     132       536  

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ        80       321     172       573     142       715  

2,599 

411 326 281 243 232 194 193 
92 76 2  -

 1,000

 2,000

 3,000
จ านวน MSME ธุรกิจภาคการศึกษา รวม 5,734 ราย

โดยเป นวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) จ านวน 3,868 ราย
เป นวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) จ านวน 1,761 ราย
เป นวิสาหกิจขนาดกลาง (Me) จ านวน 105 ราย

จ านวน MSME ท่ีเป นนิติบุคคลสูงสุด 10 อันดับ จ าแนกตามจังหวัด ปี 2563 (หน่วย : ราย)
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ประเภทธุรกิจการศึกษา 
จ านวนการจ้างงาน (คน) 

Micro SE ME MSME LE TOTAL 
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ต่ ำกว่ำปริญญำ        42       207       57       306         306  
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ปริญญำตร ี      875       166     124     1,165       1,165  
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับปริญญำโทขึ้นไป        15             15           15  
กำรศึกษำอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น    1,763     3,417   1,280     6,460     544     7,004  
กิจกรรมกำรกวดวิชำทั่วไป    1,118     1,386   1,060     3,564     818     4,382  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนขับข่ี      816     1,901     123     2,840     163     3,003  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเต้นร ำ      137       317         454         454  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนดนตร ี      515       467       54     1,036       1,036  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ      453       695     322     1,470       1,470  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนศลิปะ      148         68         216         216  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตดัเสื้อผ้ำและเสริมสวย      193       244         437         437  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนวด        52         64         116         116  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ    2,256     2,357     529     5,142     368     5,510  
กิจกรรมกำรเรียนสปำบ ำบัด        71         16           87           87  

รวมทั้งส้ิน 14,324  19,875  6,595  40,794  4,618  45,412  
ประมวลโดย:  ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ส ำหรับจังหวัดท่ีมีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน MSME ธุรกิจภำคกำรศึกษำรำยจังหวัดท่ีเป็นนิติบุคคลสูงสุด ได้แก่ 

กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนท้ังส้ิน 21,301 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.91 ของ MSME ท่ีเป็นนิติบุคคล

ท้ังประเทศ รองลงมำอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน 2,176 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.79 โดยจังหวัดท่ีมี

จ ำนวนกำรจ้ำงงำน MSME ท่ีเป็นนิติบุคคลน้อยท่ีสุด คือจังหวัดนรำธิวำส โดยมีจ ำนวนท้ังส้ิน 6 คน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 0.01 ดังภำพท่ี 6 
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ภาพที่ 4  จ านวนการจ้างงาน MSME ธุรกิจภาคการศึกษารายจังหวัด สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2563 

(หน่วย : คน) 

 
ประมวลโดย:  ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 วิสำหกิจ MSME ในภำคกำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในกำรศึกษำนอกระบบ เช่น กำรสอนภำษำ ดนตรี ศิลปะ 

วิชำชีพ (เช่น ตัดเส้ือ เสริมสวย นวด เป็นต้น) รวมถึงกำรกวดวิชำ เป็นต้น สถำนศึกษำเอกชนนอกระบบ ภำยใต้

กำรก ำกับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) ตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 

2550 และประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง กำรก ำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 

132 ตอนพิเศษ 323 ง วันท่ี 8 ธันวำคม 2558  ข้อ 1 ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้เป็น 7 

ประเภท ดังน้ี 1) ประเภทสอนศำสนำ 2) ประเภทศิลปะและกีฬำ 3) ประเภทวิชำชีพ 4) ประเภทกวดวิชำ 5) 

ประเภทสร้ำงเสริมทักษชีวิต 6) ประเภทศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) 7) ประเภทสถำบันศึกษำ

ปอเนำะ 

 โดยโรงเรียนเอกชนนอกระบบร้อยละ 31.0 เป็นโรงเรียนประเภทวิชำชีพ ร้อยละ 28.3 เป็นโรงเรียน

ประเภทกวดวิชำ และร้อยละ 32.3 เป็นโรงเรียนประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับศำสนำ 

 

 

 

 

21,301 

2,176 2,144 1,870 1,706 1,455 1,339 1,147 635 541 6 
 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000
จ านวนการจ้างงาน MSME ธุรกิจภาคการศึกษา รวม 40,784 คน

โดยเป นวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) จ านวน 14,324 คน
เป นวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) จ านวน 19,875 คน
เป นวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) จ านวน 6,595 คน

จ านวนการจ้างงาน MSME ท่ีเป นนิติบุคคลสูงสุด 1  อันดับ จ าแนกตามจังหวัด ปี 2563 (หน่วย : คน)
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ภาพที ่5   จ านวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ปี 2559 

 
หมายเหตุ: การใช้ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เน ่องจากจ าแนกประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2550 

ที่มา: สถิติการศึกษา ปี 2559, ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ตุลาคม 2561 

 จำกควำมส ำคัญของภำคกำรศึกษำไทย มุ่งเน้นกำรศึกษำใน 2 ส่วนท่ีสอดคล้องกับบทบำทหน้ำท่ีของ

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) คือ 

1. ภาคการศึกษาที่ด าเนินโดยภาคเอกชน ประกอบด้วย 

1.1 กำรศึกษำในระบบท่ีเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งด ำเนินกำรโดยภำคเอกชน คือ โรงเรียนเอกชน

ในระบบรวมสำยสำมัญศึกษำ นำนำชำติ และสำยอำชีวศึกษำ 

1.2 กำรศึกษำนอกระบบโดยภำคเอกชน คือ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในประเภทวิชำชีพและ

เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ประเภทกวดวิชำ และประเภทศิลปะและกีฬำ 

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา เน่ืองจำกเป็นกำรศึกษำในระดับท่ีต้องเน้นกำรศึกษำวิจัย ผสำนองค์

ควำมรู้เชิงวิชำกำรและภำคปฏิบัติ เพ่ือน ำควำมรู้มำต่อยอดสู่นวัตกรรม โดยมุ่งเน้น 1) กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย 

จำกนิสิตนักศึกษำสู่ Startup และผู้ประกอบกำร SME 2) กำรปรับเพ่ิมบทบำทของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

สู่กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ 3) กำรพัฒนำแรงงำน ในท่ีน้ีคือ นักเรียน นักศึกษำ ให้มี

คุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน/ ภำคเอกชน 
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ภาพที่ 6  ขอบเขตการศึกษาที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ยุทธศาสตร์ภาคการศึกษากับ SME, การวิเคราะห์ขอบเขตการศึกษา  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ SWOT สถานศึกษาเอกชน 

จุดแข ง 

 สถำนศึกษำเอกชนหลำยแห่งมีกำรสะสมประสบกำรณ์และช่ือเสียงมำอย่ำงยำวนำน และสำมำรถ

พัฒนำ หลักสูตรท่ีเป็นเอกลักษณ์ได้อย่ำงชัดเจน จนเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค/สังคม  

 สถำนศึกษำเอกชนหลำยแห่งมีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำและมีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมใน 

สถำนศึกษำ โดยกำรน ำระบบไอทีสมัยใหม่เข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เรียนอย่ำงต่อเน่ือง 

หรือมีควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  

 สถำนศึกษำเอกชนมีกำรรวมกลุ่ม/ เครือข่ำยกันอย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนสมำคมต่ำงๆ 

 จุดอ่อน 

 สถำนศึกษำเอกชนขำดแคลนงบประมำณในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยี 

โดยในสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ี เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำ เนินชีวิตหรือสังคมมำกขึ้น 

สถำนศึกษำ และครู/อำจำรย์ต้องปรับตัว ต้องสอนด้วยส่ือกำรสอนหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย  
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 กำรขำดแคลนบุคลำกร/ผู้สอน โดยส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่สถำนศึกษำเอกชนไม่มีงบประมำณมำกพอที่จะ

รักษำบุคลำกร/ผู้สอนไว้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับสถำนศึกษำภำครัฐที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณที่

มำกกว่ำ รวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ  

 กำรเชื่อมโยงสถำนศึกษำกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำในระบบกับกำรศึกษำนอก

ระบบ สถำนศึกษำสำยสำมัญกับสำยอำชีพ สถำนศึกษำกับชุมชนและภำคเอกชน ซึ่งเป็นตลำดแรงงำน

รองรับ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น 

 ข้อมูลสำรสนเทศกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนยังไม่ครอบคลุมและตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน 

(ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอ่ืน) และข้อมูลอ่ืนที่เป็นกำรบริกำรทำงกำรศึกษำเพ่ือ

เผยแพร่ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชำชน ส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลือกรับบริกำรทำง 

กำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำร  

โอกาส  

 ภำคกำรศึกษำมีควำมส ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงถึงอุตสำหกรรมอ่ืนๆ  

ทีจ่ ำเป็นต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 นักเรียนนักศึกษำซึ่งเป็นผลผลิตจำกกำรศึกษำในระบบยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ตลำดแรงงำน/ผู้ประกอบกำรได้ เช่น ทักษะด้ำนภำษำ ด้ำนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Disruptive 

Technologies) ส่งผลต่อทักษะของบุคลำกรในยุคใหม่ เช่น ทักษะเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี ท ำให้ต้อง

มีกำรพัฒนำบุคลำกรรุ่นใหม่และรุ่นเก่ำเพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง  

 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก 

(Disruptive Technologies) ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในบริบทใหม่ๆ กำรใช้เทคโนโลยีในกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ยังสำมำรถขยำยตัวได้อีกมำก สถำนศึกษำเอกชนจึงไม่จ ำเป็นต้องอำศัยท ำเลที่ตั้ง 

เป็นส ำคัญ หรืออยู่ในจังหวัดใหญ่ๆ เหมือนในเช่นอดีต 

อุปสรรค  

 ภำคกำรศึกษำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวงกว้ำงกับหลำยภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน/ 

สังคม ท ำให้มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำภำคธุรกิจอ่ืน กำรแก้ไขปัญหำหรือกำรปรับตัวจึงต้องอำศัยควำม

ร่วมมือในทุกภำคส่วน  
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 ภำคกำรศึกษำเป็นสำขำธุรกิจที่หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนใน ลักษณะที่ทับซ้อนกับ

ผู้ประกอบกำร SME อยู่ค่อนข้ำงมำก ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 

มหำวิทยำลัย สำยวิชำชีพ  

 โครงสร้ำงประชำกรของไทยก ำลังเปลี่ยนเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุค่อนข้ำงเร็ว อีกทั้งอัตรำกำรเกิดที่ลดลง 

ท ำให้ประชำกรวัยเด็กมีจ ำนวนลดลง ส่งผลถึงผู้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำทุกระดับ  

 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก 

(Disruptive Technologies) ส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบเดิม พัฒนำสู่กำรเรียนผ่ำนระบบ

ออนไลน์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มำกขึ้น สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องเร่ง

ปรับตัวพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงนี้  

 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำและกฎหมำยกฎระเบียบของภำครัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสถำนศึกษำ

เอกชน อำท ินโยบำยเปิดโปรแกรมภำษำอังกฤษในโรงเรียนของรัฐ นโยบำยให้โรงเรียนในระบบจัดกำร

เรียนกำรสอนและกำรกวดวิชำแข่งกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ระเบียบของรัฐในเรื่องห้องเรียนและ

อำคำรเรียน หรือกำรยืดหยุ่นจ ำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนรัฐ ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรอุดหนุนเงิน

ช่วยเหลือระหว่ำงสถำนศึกษำภำครัฐกับสถำนศึกษำภำคเอกชน กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือน (ภำษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้ำง) เป็นต้น  

 ค่ำนิยมผู้ปกครองที่ให้ควำมส ำคัญกับปริญญำและสำยสำมัญ ส่งผลให้กำรเรียนกำรสอนในสำยวิชำชีพ 

ไม่ได้รับควำมนิยม จึงไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนที่ต้องกำรแรงงำนสำยวิชำชีพมำกกว่ำ

สำยสำมัญ อีกท้ังท ำให้เกิดหลักสูตรต่ำงๆ ที่ตอบสนองค่ำนิยมนี้ แต่ไม่สะท้อนถึงตลำดแรงงำนหรือกำร

พัฒนำของประเทศ รวมถึงกำรที่ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญกับชื่อเสียงของสถำนศึกษำ ซึ่งส่วนหนึ่ง

สำมำรถโยงไปถึงคุณภำพมำตรฐำนของสถำนศึกษำ จึงเกิดกำรแข่งขันเพ่ือให้บุตรหลำนได้เข้ำ

สถำนศึกษำท่ีมีชื่อเสียง 
 

ส่วนที่ 5 ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล 
 

ธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพของไทย คือ ธุรกิจกำรศึกษำ ที่ได้รับควำมนิยมมำกในปี 2560 ประเมินเม็ดเงิน

คร่ำวๆ มูลค่ำกว่ำแสนล้ำนบำท และมีกลุ่มทุนลงทุนสินทรัพย์อย่ำงชัดเจนตั้งปี 2558 เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวด้ำน

กำรศึกษำที่มีแนวโน้มแข่งขันกันสูงจำกกำรวัดระดับของหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึงกำรมีประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ก ำลังเปิดตลำดใหม่ในกลุ่มชำวต่ำงชำติที่ไหลทะลักเข้ำสู่ประเทศไทย ขยำยฐำนกำร

เติบโตเพ่ิมขึ้นอีกหลำยเท่ำตัว ซึ่งต้องให้ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ ประกอบกำรธุรกิจ
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สถำบันกำรศึกษำในประเทศไทยให้สำมำรถไปแข่งขันในระดับนำนำชำติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี 

ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำอยู่อันดับ 6 รองจำกสิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย เวียดนำม สถำนภำพของ

ประเทศไทยอยู่ในต ำแหน่งปำนกลำงไม่สูงและไม่ต่ ำในภูมิภำคอำเซียน เนื่องจำกมีกำรเน้นเรื่องคุณภำพด้ำน

กำรศึกษำที่มีมำตรฐำน อำจำรย์ผู้สอนมีควำมเชี่ยวชำญในหลักสูตรเฉพำะด้ำน มีสำขำวิชำให้เลือกหลำยหลำย 

ค่ำใช้จ่ำยไม่สูง กำรเดินทำงสะดวก เนื่องจำกตั้งอยู่ในศูนย์กลำงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น

ยุทธศำสตร์ส ำคัญที่สำมำรถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและทั่วโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกำรและออสเตรเลีย

ได้ และยังเน้นกำรขำยหลักสูตรนำนำชำติทุกระดับ เช่น ระดับประถม-มัธยม ระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งหลักสูตร

ระยะสั้นต่ำงๆ อำทิ สปำ กำรนวด กำรท ำอำหำรไทย มวยไทย ดนตรี เป็นต้น แต่ยังขำดศักยภำพในวิชำชีพและ

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะทักษะกำรฟัง ถ้ำหำกไม่มีกำรพัฒนำจะท ำให้ไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุน

ต่ำงชำติ ซึ่งกำรพัฒนำบุคลำกรของชำตินั้นเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ ในกำรพัฒนำประเทศในยุคปัจจุบัน ที่ประชำกรใน

ประเทศต้องมีควำมรู้มำกเท่ำกับว่ำประเทศนั้นมีควำมก้ำวหน้ำในทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองมำกขึ้นด้วย 

จำกกำรส ำรวจเม็ดเงินค่ำใช้จ่ำยบริกำรด้ำนกำรศึกษำเฉพำะช่วงเปิดเทอมใหญ่เดือนพฤษภำคม 2559 ใน

ระดับก่อนอุดมศึกษำจำกผู้ปกครองทั่วประเทศไทย มีมูลค่ำประมำณ 60,900 ล้ำนบำท เติมโตร้อยละ 2 เทียบช่วง

เดียวกันของปี 2558 ที่มีมูลค่ำ 59,700 ล้ำนบำท แยกเป็นค่ำเทอมโรงเรียนเอกชนประมำณ 40,600 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกค่ำเทอมประมำณ 16,700 ล้ำนบำท ค่ำเรียนกวดวิชำประมำณ 2,800 ล้ำนบำท และค่ำเรียน

เสริมทักษะอ่ืนๆ อีก 800 ล้ำนบำท  

ข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2559 พบว่ำ มีนิติบุคคลที่

ประกอบธุรกิจกำรศึกษำที่จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ประมำณ 302 รำย มูลค่ำสินทรัพย์รวมกว่ำ 3,400  

ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2557 ที่มีมูลค่ำเพียง 459 ล้ำนบำท และมีกลุ่มทุนต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนธุรกิจกำรศึกษำใน

ประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ 5 ประเทศแรก คือ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย รัสเซีย และอังกฤษ 

ควำมส ำคัญของทักษะภำษำอังกฤษ ควบคู่กับค่ำนิยมในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนต่ำงประทศของ

ผู้ปกครองในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ก ำหนดให้ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสู ตร

นำนำชำติและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติใน

ประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนนำนำชำติทั้งหมด 175 โรงเรียน และเป็นสมำชิกของสมำคมโรงเรียน

นำนำชำติแห่งประเทศไทยทั้งหมด 127 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทยยังคงเพ่ิมขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง โดยประมำณกำรว่ำมีจ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนนำนำชำติ 57,410 คน ในปี 2558 เติบโตร้อยละ 
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10 ต่อปี โดยเป็นกำรเติบโตมำจำกทั้งในส่วนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่ำงชำติ โดยมีโ รงเรียนนำนำชำติใน

กรุงเทพมหำนครจ ำนวน 97 แห่ง และในต่ำงจังหวัดจ ำนวน 53 แห่ง 

โรงเรียนนำนำชำติมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12 (ย้อนหลัง 8 ปี) ในปี 2560 มีจ ำนวนโรงเรียน

นำนำชำติเพ่ิมขึ้นในอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 18-20 ต่อปี และมีกำรขยำยตัวแบบก้ำวกระโดด มีตัวเลขตลำดรวมของ

ธุรกิจ 60,500 ล้ำนบำท/ปี รำยได้ธุรกิจของไทย แบ่งเป็นตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีมูลค่ำตลำดรวม

ทำงตรง 26,000 ล้ำนบำท/ปี (มูลค่ำตลำดทำงอ้อม 28,000 ล้ำนบำท/ปี และครู 7,200 คน เท่ำกับ 6,500 ล้ำนบำท/ปี) 

สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดและในส ำนักงำนอุดมศึกษำในประเทศ ไทยมีทั้งสิ้น 107 แห่ง ได้แก่ 

สถำบันอุดมศึกษำรัฐจ ำนวน 64 แห่ง และสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจ ำนวน 43 แห่ง โดยมีนักศึกษำต่ำงชำติศึกษำ

อยู่ในสถำบันอุดมศึกษำทั้งสิ้น จ ำนวน 16,999 คน จำก 135 ประเทศ โดยนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำศึกษำใน

สถำบันอุดมศึกษำไทยมำกที่สุด ได้แก่ นักศึกษำจำกประเทศจีน รองลงมำ ได้แก่ พม่ำ เวียดนำม ลำว และ

สหรัฐอเมริกำ ตำมล ำดับ หำกพิจำรณำตำมทวีป นักศึกษำจำกประเทศในทวีปเอเชียเข้ำมำศึกษำใน

สถำบันกำรศึกษำไทยมำกที่สุด รองลงมำ ได้แก่ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำเหนือ ทวีปแอฟริกำ ทวีปออสเตรเลียและ

ทวีปอเมริกำใต้ ตำมล ำดับ สำขำที่นักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำศึกษำในสถำบันกำรศึกษำไทยเลือกเรียนมำกที่สุด 

ได้แก่ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ รองลงมำ ได้แก่ ภำษำไทย ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและ

กำรตลำด ตำมล ำดับ  

แนวโน้มทางธุรกิจ สถำนศึกษำนำนำชำติมีแนวโน้มที่จะขยำยไปจังหวัดที่มีชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนหรือ

ประกอบธุรกิจอยู่เป็นจ ำนวนมำก โดยพบว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุดรธำนีและอุบลรำชธำนี เป็น

ท ำเลที่มีศักยภำพที่ผู้ประกอบกำรสถำนศึกษำนำนำชำติจะสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำไปสู่ชำวลำวและกัมพูชำ 

นอกจำกนี้ในบำงจังหวัดที่มีโรงเรียนนำนำชำติอยู่แล้ว มีแนวโน้มที่จะมีสถำนศึกษำนำนำชำติเพ่ิมขึ้น เช่น จังหวัด 

สุรำษฎร์ธำนีและขอนแก่น เนื่องจำกเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจและมีชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนหรือ

ประกอบธุรกิจอยู่เป็นจ ำนวนมำก โดยสัญชำติที่เข้ำมำศึกษำมำกที่สุด ได้แก่ นักศึกษำจีน คิดเป็นร้อยละ 44 ของ

นักศึกษำต่ำงชำติทั้ งหมด รองลงมำ เป็นนักศึกษำพม่ำ  เกำหลี ใต้  และเวียดนำม ทั้ งนี้  สำขำวิชำ  

ที่นักศึกษำต่ำงชำติให้ควำมสนใจเลือกศึกษำในระดับปริญญำตรี ได้แก่ คณะบริหำรธุรกิจ วิทยำศำสตร์ นิเทศศำสตร์ 

มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร และศิลปศำสตร์  
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ส่วนที่ 6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการศึกษา 

“ระเบียบว่ำด้วยเรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชำ” สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ

กำรจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชำ คือ 

1. ต้องด ำเนินกำรขออนุญำตต่อกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชนประเภท

กวดวิชำ พ.ศ. 2534 แห่งพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

2. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยเรื่องกำรคุ้มครองเด็ก 

3. กฎหมำยแรงงำนและสวัสดิกำร 

ตัวอย่ำง ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยเรื่องก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชำ 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

2. กฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555  

3. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง กำรก ำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกำศ ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552  

4. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง กำรก ำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2) ประกำศ ณ วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 

2558 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงิน

อุดหนุนค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน พ.ศ. 2563 

ประกำศ ณ วันที่ 20 มีนำคม 2563 
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6. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง วิธีกำรขอรับเงินอุดหนุนและแนว

ทำงกำรด ำเนินงำนเงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

8. พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 อำคำรเพ่ือกำรศึกษำ (อ.6) จะต้องเป็นอำคำรที่มีควำมแข็งแรงตำม

หลักวิศวกรรม มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร (1 ตำรำงเมตร/คน) ในขณะที่โรงเรียนกวดวิชำขนำดเล็กมีพ้ืนที่

ไม่เกิน 50 ตำรำงเมตร 

ส่วนที่ 7 สถานการณ์ของธุรกิจการศึกษาก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเช ้อไวรัสโควิด-19 

ธุรกิจกำรศึกษำพุ่งติดทอปเท็นดำวรุ่งในปี 2560 ประเมินเม็ดเงินคร่ำวๆ มูลค่ำกว่ำแสนล้ำนบำทและมี
กลุ่มทุนลงทุนสินทรัพย์อย่ำงชัดเจนตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรศึกษำที่มีแนวโน้มแข่งขันกันสูง
จำกกำรสอบวัดระดับของหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึงกำรมีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (เออีซี) ก ำลัง
เปิดตลำดใหม่ในกลุ่มชำวต่ำงชำติที่ไหลทะลักเข้ำสู่ประเทศไทย ขยำยฐำนกำรเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกหลำยเท่ำตัว โดย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ส ำรวจเม็ดเงินค่ำใช้จ่ำยบริกำรด้ำนกำรศึกษำเฉพำะช่วงเปิดเทอมใหญ่เดือนพฤษภำคม 2559 
ในระดับก่อนอุดมศึกษำจำกผู้ปกครองทั่วประเทศไทย มีมูลค่ำประมำณ 60,900 ล้ำนบำท เติบโต 2% เทียบช่วง
เดียวกันของปี 2558 ที่มีมูลค่ำ 59,700 ล้ำนบำท แยกเป็นค่ำเทอมโรงเรียนเอกชนประมำณ 40,600 ล้ำนบำท 
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกค่ำเทอมประมำณ 16,700 ล้ำนบำท ค่ำเรียนกวดวิชำประมำณ 2,800 ล้ำนบำท และค่ำเรียน
เสริมทักษะอ่ืนๆ อีก 800 ล้ำนบำท ขณะเดียวกัน ข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ณ สิ้นเดือน
ธันวำคม 2559 พบว่ำ มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจกำรศึกษำที่จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ประมำณ 302 รำย 
มูลค่ำสินทรัพย์รวมกว่ำ 3,400 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 ที่มีมูลค่ำเพียง 459 ล้ำนบำท และมีกลุ่มทุนต่ำงชำติ
เข้ำมำลงทุนธุรกิจกำรศึกษำในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ 5 ประเทศแรก คือ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 
รัสเซีย และอังกฤษ ทั้งแนวโน้มกำรเติบโตและเม็ดเงินจ ำนวนมหำศำลดึงดูดให้กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่กระโดดเข้ำสู่
สมรภูมิธุรกิจกำรศึกษำ ด้ำนหนึ่งสำมำรถแก้ปัญหำบุคลำกรที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร อีกด้ำน
หนึ่งต่อยอดธุรกิจ ทั้งกำรสร้ำงแบรนด์ สร้ำงภำพลักษณ์และกำรขยำยไลน์ เพ่ือสร้ำงจุดขำยเร่งกำรเติบโตในอนำคต 

ในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่เดือนพฤษภำคมของทุกปี เป็นช่วงที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำท ำกำรตลำด

กระตุ้นกำรใช้จ่ำยจำกผู้ปกครองอย่ำงคึกคัก ทั้งผู้ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ อย่ำงโรงเรียนเอกชน โรงเรียนกวดวิชำ 

และสถำบันเสริมทักษะต่ำงๆ รวมถึงผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรศึกษำ เช่น ชุดนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์

กำรเรียน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินใช้จ่ำยจำกผู้ปกครองสะพัดสู่ธุรกิจต่ำงๆ ตำมมำ  

 ส ำหรับในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่ปี 2561 ผู้ประกอบกำรธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำต่ำงเร่งท ำ

กำรตลำด เพ่ือกระตุ้นกำรใช้จ่ำยจำกผู้ปกครองล่วงหน้ำ และช่วงชิงก ำลังซื้อในระยะเวลำสั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำร
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แต่ละกลุ่ม เผชิญโอกำสและควำมท้ำทำยที่แตกต่ำงกัน โดยผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรศึกษำ ยังคงต้องให้

ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรตรึงรำคำสินค้ำ ท่ำมกลำงกำรแบกรับต้นทุนกำรผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่

โรงเรียนกวดวิชำ และสถำบันเสริมทักษะต่ำงๆ ยังได้รับอำนิสงส์จำกค่ำนิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ต้องกำรเพ่ิม

ทักษะทำงด้ำนวิชำกำร และด้ำนอ่ืนๆ ส ำหรับบุตรหลำน ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มดังกล่ำว ยังสำมำรถเร่งท ำ

กำรตลำดเพื่อขยำยฐำนนักเรียนใหม่ๆ ได้ 

 จำกผลกำรส ำรวจโพลล์ตลำดธุรกิจกำรศึกษำ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่ำ ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวล

เกี่ยวกับสภำพคล่องในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2561 แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ปรับลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของบุตรหลำน 

ปรับตัวด้วยกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ควบคู่กับกำรหำรำยได้เสริมเพ่ิม และซื้อสินค้ำด้ำน

กำรศึกษำ อย่ำงชุดนักเรียน หนังสือ และอุปกรณ์กำรเรียน รำคำประหยัด แต่ค่ำเรียนเสริมทักษะ เช่น 

ภำษำต่ำงประเทศ ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ ยังมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมสูงขึ้น ส ำหรับแหล่งที่มำของงบประมำณเพ่ือใช้จ่ำย

ด้ำนกำรศึกษำของบุตรหลำนส่วนใหญ่เป็นเงินออม รองลงมำ ยืมญำติหรือเพ่ือน  

ภาพที่ 7    การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน และแหล่งที่มาของงบประมาณเพ ่อใช้

จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน 

 
ที่มา: โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

ปัจจัยที่ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำส ำหรับบุตรหลำน ได้แก่ ควำมเข้มข้นทำง

วิชำกำรและหลักสูตร ชื่อเสียงของโรงเรียน และกำรเดินทำงที่สะดวก ตำมล ำดับ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 59 

มองว่ำกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ จะมีผลกระทบต่อควำมต้องกำรแรงงำนในอนำคต โดยร้อยละ 66 ได้เตรียม

ควำมพร้อมส ำหรับบุตรหลำนเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในยุคที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงรุดหน้ำ ทั้งกำรฝึก

ทักษะส ำหรับบุตรหลำนด้วยตนเอง และกำรให้บุตรหลำนเรียนสถำบันเสริมทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะต่ำงๆ 
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ภาพที่ 8  ปัจจัยในการเล อกสถาบันการศึกษาส าหรับบุตรหลาน 

 
ที่มา: โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 ด้ำนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ยังไม่ได้มีกำรน ำสื่อกำรเรียนกำรสอน

สมัยใหม่ เช่น e-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อออนไลน์ เป็นต้น มำใช้ช่วยพัฒนำทักษะต่ำงๆ ส ำหรับบุตรหลำน โดย

ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ำ ได้เรียนพิเศษเพ่ิมเติมเพียงพอแล้ว และไม่ม่ันใจกำรใช้งำนสื่อออนไลน์ เช่น ควำมถูกต้องของ

เนื้อหำ ควำมปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น  

จำกผลส ำรวจข้ำงต้น ภำระค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวัน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเดินทำง รวมถึงภำระหนี้สิน  

ที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองกลุ่มที่มีรำยได้ครัวเรือนอยู่ในระดับไม่สูงมำกนัก ส่วนใหญ่มีควำมกังวลเกี่ยวกับ

สภำพคล่องทำงกำรเงินในช่วงเปิดเทอมใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของบุตรหลำนเป็นค่ำใช้จ่ำย

ส ำคัญที่สำมำรถวำงแผนหรือคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรปรับตัวล่วงหน้ำ รวมถึงเตรียม

ควำมพร้อมในรูปแบบกำรออมเงิน ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยกลุ่มค่ำเรียนเสริมทักษะเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ 

สวนทำงกับค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ สะท้อนว่ำ ผู้ปกครองหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะด้ำนอ่ืนๆ ของบุตรหลำน

มำกขึ้น เช่น ภำษำต่ำงประเทศ คอมพิวเตอร์ จินตคณิต ดนตรี กีฬำ ศิลปะ เป็นต้น นอกเหนือจำกทักษะด้ำน

วิชำกำร โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงรุดหน้ำ จะมีผลกระทบต่อควำมต้องกำรแรงงำนในอนำคต รวมถึง

ควำมตัองกำรแรงงำนที่มีทักษะหลำกหลำยหรือมีทักษะใหม่ๆ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญ

กับกำรพัฒนำทักษะอ่ืนๆ ส ำหรับบุตรหลำนเพิ่มเติม นอกเหนือจำกทักษะทำงด้ำนวิชำกำร 

ธุรกิจที่เกี่ยวเน ่องกับการศึกษา ทั้งผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าด้านการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา และ

สถาบันเสริมทักษะต่าง  เร่งท าการตลาด กระตุ้นการใช้จ่ายจากผู้ปกครอง 

      ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าด้านการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เป็นต้น ยังคงต้องให้

ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรตรึงรำคำสินค้ำ ท่ำมกลำงกำรแบกรับต้นทุนกำรผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึง

แนวโน้มที่ผู้ปกครองปรับลดค่ำใช้จ่ำยสินค้ำด้ำนกำรศึกษำด้วยกำรให้บุตรหลำนยังใช้ของเดิมที่มีอยู่ หรือให้น้องใช้

ของต่อจำกพ่ี อีกท้ังยังมองหำสินค้ำรำคำไม่แพง เพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำย ส่งผลให้กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำร

ในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่ปี 2561 เพ่ือช่วงชิงก ำลังซื้อในระยะเวลำสั้นๆ เป็นไปอย่ำงรุนแรงขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
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รูปแบบกำรท ำกำรตลำด และจัดโปรโมชั่นด้ำนรำคำ เพ่ือดึงดูดเม็ดเงินใช้จ่ำยจำกผู้ปกครอง รวมถึงผู้ประกอบกำร

ยังขยำยช่องทำงกำรขำยเพ่ือเข้ำถึงผู้ปกครองได้อย่ำงสูงสุด ทั้งหน้ำร้ำนของตนเอง ร้ำนค้ำปลีกขนำดเล็กและใหญ่ 

ไปจนถึงกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

      โรงเรียนกวดวิชา เผชิญภำวะกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงในระยะที่ผ่ำนมำจำกกำรเข้ำสู่ตลำดของ

ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ และกำรแข่งขันจำกติวเตอร์อิสระที่สอนแบบตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่ม โดย

ผู้ประกอบกำรบำงรำยทยอยปิดสำขำบำงสำขำลงเพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี จำก

ค่ำนิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ต้องกำรให้บุตรหลำนศึกษำในโรงเรียนที่มีควำมเข้มข้นทำงวิชำกำรและหลักสูตร

กำรเรียนกำรสอน รวมถึงโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จะยังส่งผลให้ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บุตรหลำนเรียนกวด

วิชำ โดยแนวโน้มกำรเรียนกวดวิชำน่ำจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป จำกกำรเรียนกำรสอนที่สำขำ ไปสู่กำรเรียนกำร

สอนผ่ำนทำงสื่อกำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ เช่น e-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อออนไลน์ เป็นต้น มำกขึ้น 

      สถาบันเสริมทักษะต่าง  ยังได้รับอำนิสงส์จำกแนวโน้มที่ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะ

ของบุตรหลำนในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรสถำบันเสริมทักษะต่ำงๆ ยังไม่รุนแรง รวมถึงยัง

ไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ครองตลำด ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรยังสำมำรถเร่งท ำกำรตลำดเพ่ือขยำยฐำนนั กเรียน

ใหม่ๆ ได้ 

 ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงรุดหน้ำ จะน ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง

โครงสร้ำงตลำดแรงงำน โดยผู้ที่มีทักษะหลำกหลำย หรือมีทักษะใหม่ๆ น่ำจะเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

ส่งผลให้ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนพัฒนำทักษะของบุตรหลำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะกำรคิด 

วิเครำะห์ วิชำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น ตั้งแต่วัยเด็ก สถำนกำรณ์ดังกล่ำว สะท้อนโอกำสของธุรกิจบริกำร

ด้ำนกำรศึกษำที่จะสำมำรถขยำยสำขำ หรือให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำรูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับภำพธุรกิจ

กำรศึกษำในประเทศไทย ที่เริ่มมีผู้ประกอบกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ เข้ำมำลงทุนอย่ำงหลำกหลำย เช่น 

โรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียนทำงเลือก สถำบันพัฒนำศักยภำพเด็ก เป็นต้น เป็นทำงเลือกส ำหรับผู้ปกครอง 

ส่วนที่ 8 ผลกระทบจากโควิด 19 ด้านการศึกษา จุดเปลี่ยนการศึกษาโลก 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อการศึกษาไทยที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
1) ความเหล ่อมล้ าและไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่อาจเพิ่มมากขึ้น ควำมเหลื่อมล้ ำและโอกำสเข้ำถึง

ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพนับเป็นปัญหำส ำคัญของประเทศไทย ช่องว่ำงระหว่ำงโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ และ
ควำมพร้อมทำงด้ำนอุปกรณ์รองรับกำรเรียนเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน เห็นได้จำกนักเรียนในโรงเรียนนำนำชำติและ
โรงเรียนรัฐที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบออนไลน์หรือ E-Learning อย่ำง
มีประสิทธิภำพเมื่อต้องกักตัวอยู่ที่บ้ำน ในขณะที่มีนักเรียนไทยอีกหลำยล้ำนคน โดยเฉพำะเด็กในโรงเรียนขยำย
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โอกำส ที่ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน กลับไม่มีเงินที่จะซื้อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คเพ่ือเรียนหนังสือผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ได ้

 ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจถดถอย หลำยกิจกำรต่ำงเลิกกิจกำรและลดต ำแหน่งงำน อำจท ำให้ผู้ปกครอง
ของนักเรียนกลุ่มนี้ ต้องถูกเลิกจ้ำงหรือไม่มีงำนประจ ำที่มั่นคง จะยิ่งสร้ำงควำมล ำบำกต่อสภำพควำมเป็นอยู่ยิ่งขึ้น 
ยิ่งกำรแพร่ระบำดครั้งนี้ใช้เวลำนำนมำกเท่ำไร ก็จะยิ่งสร้ำงช่องว่ำงของควำมไม่เท่ำเทียมทำงกำรศึกษำให้ข ยำย
กว้ำงยิ่งขึ้นเท่ำนั้น 

2) ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ยังมีไม่พอเพียง ต้องยอมรับว่ำสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น อำจจะสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงถำวร อำจไม่สำมำรถกลับมำใช้ชีวิตเป็นปกติได้อย่ำงที่หวัง เช่น เมื่อครูไม่สำมำรถด ำเนินกำร
สอนด้วยตนเองในห้องเรียนได้อย่ำงที่ควรจะเป็น ผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำจึงต้องพิจำรณำช่องทำงกำร
เรียนรู้อ่ืนๆ ทดแทน แต่น่ำเสียดำยที่ประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ หรือ E-Learning 
ของเรำยังไม่เพียงพอ มีครูเพียงไม่กี่คนที่ได้รับกำรฝึกอบรมเรื่องกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน อีกทั้ง
นักเรียนจ ำนวนมำกยังขำดแคลนอุปกรณ์กำรเรียนผ่ำนระบบเทคโนโลยีที่จ ำเป็นโดยเฉพำะนักเรียนในพ้ืนที่ชนบท 
แม้ว่ ำขณะนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรก ำลั ง พิจำรณำหำทำงแก้ปัญหำที่ เ กิ ดขึ้ น โดยมีแนวคิดที่ จ ะมอบ  
แท็บเล็ตให้กบัครูและนักเรียนที่มีควำมจ ำเป็น แต่นั้นก็อำจไม่พอเพรำะกำรมอบแท็บเล็ต ก็อำจไม่ช่วยให้กำรสอนมี
ประสิทธิภำพเท่ำที่หวังไว้ เพรำะหำกครูไม่ได้รับกำรอบรมหรือไม่มีประสบกำรณ์ในชั้นเรียนออนไลน์มำก่อนก็ไม่
เข้ำใจว่ำเมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์จะรู้สึกอย่ำงไร ขำดเทคนิคในกำรติดตำมกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งยังยึดถือ
รูปแบบกำรเรียนแบบท่องจ ำ อุปกรณ์แท็บเล็ตอำจจะท ำหน้ำที่ได้เพียงทดแทนกระดำนด ำ หำกครูยังเน้นกำรสอน
โดยกำรบรรยำยนำนๆ และไม่เปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียน นักเรียนก็จะขำดโอกำสฝึกฝนปฎิบัติ 
หรือลงมือค้นหำค ำตอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอำจจะขำดกำรเรียนรู้เทคโนโลยีจำกตัวอุปกรณ์แท็บเล็ตที่ตนเองมี
โอกำสครอบครอง กำรเรียนรู้แบบนี้ไม่เพียงแต่จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำยเท่ำนั้น หำกแต่ยังไม่ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ คิดวิเครำะห์ของนักเรียนอีกด้วย 

3) ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลน์ของครูยังไม่เพียงพอ   ครูคือแม่พิมพ์ของชำติผู้อยู่
เบื้องหลังควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรมนุษย์ส ำหรับสร้ำงอนำคตของชำติ แม้ครจูะมีรำยได้ไม่มำกนัก หำกแต่
มีควำมมุ่งมั่นและประสงค์มีส่วนร่วมที่ส ำคัญที่ได้ช่วยสร้ำงคนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ดังจะเห็นจำกเมื่อเกิดกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ครูไทยจ ำนวนไม่น้อยที่ออกเยี่ยมบ้ำนเพ่ือติดตำมควำมเป็นอยู่ของนักเรียนตน 
เพ่ือประเมินควำมพร้อมในกำรเรียนวิถีใหม่ แต่อย่ำงไรก็ตำมครูหลำยท่ำนยังรู้สึกว่ำพวกเขำยังไม่ได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในด้ำนวิชำกำร กำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอน หลำยครั้งเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือประกำศแบบเร่งด่วนแต่ยังไม่ได้รับกำรชี้แจงหรือแจ้งนโยบำยที่แน่ชัดจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
ที่ตนเองสังกัด ก็อำจท ำให้ครูเกิดควำมสับสนและไม่แน่ใจว่ำจะเริ่มต้นวิธีกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงไร 
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รวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนรู้และประเมินผลสัมฤทธิ์กำรศึกษำว่ำจะปรับเปลี่ยนอย่ำงไร รวมทั้งกำร
ให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ และมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ล ำบำก เป็นต้น 

ทุกวิกฤตมีโอกาสส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
กำรหยุดชะงักในครั้งนี้ท ำให้มีเวลำหันกลับมำพิจำรณำมองหำโอกำสที่จะสร้ำงระบบกำรศึกษำของไทยให้

มีคุณภำพ กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำท่ีเน้นท่องจ ำอันล้ำสมัย นับเป็นข้อจ ำกัดส ำหรับกำรพัฒนำของนักเรียนไทย
มำยำวนำนหลำยทศวรรษ ภำยใต้วิกฤตที่ก ำลังเผชิญเรำสำมำรถเลือกที่จะใช้วิธีกำรแบบดั้งเดิม หรือน ำวิธีกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มำใช้ โดยช่วยให้ครูทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผลลัพธ์ขั้นสูง (High-
impact Learning) เพ่ือที่จะได้กลับมำถ่ำยทอดสู่นักเรียนผู้เป็นอนำคตของประเทศชำติต่อไป 

ครูของไทยควรได้รับกำรปรับมุมมองต่อกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนกำรฝึกอบรม เรียนรู้เทคนิคกระตุ้นควำม
อยำกรู้อยำกเห็นของนักเรียน และประยุกต์ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยีที่จ ำเป็นส ำหรับกำรศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ครูเองจะต้องเป็นผู้ที่แสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ และหมั่น
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือน ำมำปรับให้เข้ำกับกระบวนทัศน์ใหม่ โดยเฉพำะกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรสอนแบบออนไลน์ 
และกำรสอนในชั้นเรียนปกติ 

ครูควรต้องได้รับกำรติดอำวุธให้สำมำรถมีกระบวนกำรสอนที่เน้นผลลัพธ์ขั้นสูง (High-impact teaching 
practices) เช่น กำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้โครงงำนเป็นฐำน อันเป็นกระบวนกำรที่จะกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน
โดยใช้โครงกำรเป็นสื่อกำรเรียนรู้ ฝึกตั้งค ำถำม และค้นคว้ำบันทึก และหำทำงออกเพ่ือแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง 
แนวทำงปฏิบัตินี้ถือเป็นกุญแจส ำคัญในกำรพัฒนำนักเรียนด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะส ำคัญ 
ที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้ำงให้เกิดควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันด้ำงทรัพยำกรมนุษย์ของไทยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เติบโต ก้ำวหน้ำ อย่ำงยั่งยืน 

 อนาคตทางการศึกษาโลก ผลักดันโมเดลการศึกษาใหม่หลังโควิด-19 ปัญหำที่เด็กต้องสูญเสียกำรเรียน

ไปนั้น หลำยประเทศมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่แตกต่ำงกัน บำงประเทศมีองค์กร NGO ที่จัดติวเตอร์อำสำสมัครไป

สอนหนังสือให้กับเด็กในพ้ืนที่ เพ่ือให้เรียนในช่วงที่ต้องหยุดเรียน หรือมีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคส่วนต่ำงๆ ทั้ง

ภำครัฐ เอกชน ประชำชน เพ่ือเติมเต็มช่องว่ำงของทรัพยำกร รวมไปถึงกำรปรับรูปแบบกำรศึกษำออกนอกกรอบ 

เช่น กำรยกเลิกกำรสอบไล่ปลำยปี กำรยกเลิกระบบกำรสอบเข้ำ ระบบกำรให้เกรด แบบชั่วครำว ในช่วง

สถำนกำรณ์โควิดหลำยประเทศเริ่มมีกำรผลักดันเชิงนโยบำยในหลำยๆ เรื่อง เช่น กำรยกเลิกกำรสอบแบบ

มำตรฐำน (standardized test) ต่ำงๆ ยกเลิกกำรน ำเอำกำรสอบเหล่ำนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรสมัครเข้ำ

มหำวิทยำลัย หรือแม้ประเทศไทยก็ยกเลิกกำรสอบ O-NET เช่นกัน ในอเมริกำมีกำรพูดถึงควำมเหลื่อมล้ ำทำง

สังคม ซึ่งสะท้อนผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนเช่น SAT, ACT พบว่ำ คนจนท ำคะแนนได้ไม่ดี เพรำะไม่มีโอกำสไปเรียน

พิเศษ ท ำให้หลำยมหำวิทยำลัยใช้สถำนกำรณ์ช่วงนี้ยกเลิกกำรน ำผลสอบไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำ และ
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อำจจะพิจำรณำยกเลิกแบบถำวร รวมถึงนโยบำยเรื่องกำรประเมินผลโรงเรียน กำรประเมินผลครู ที่ต้องคิดหำ

แนวทำงเชิงนโยบำยแบบใหม่ๆ เข้ำมำ ท ำให้เห็นโมเดลใหม่ๆ ทำงกำรศึกษำเกิดขึ้น 

 ตลอดทั้งปี 2563 กำรเปลี่ยนแปลงไปของกำรศึกษำจำกรูปแบบ Conventional Education System 

ไปสู่ทำงเลือกและกำรปรับตัวใหม่นั้นท ำได้จริง นับเป็นสัญญำณที่ดีหำกในอนำคตจะมีกำรปฏิรูประบบเพ่ือตอบรับ

กับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว แต่กำรปรับเปลี่ยนนั้นอำจน ำไปสู่กำรสร้ำงผลกระทบกับเด็กยำกจนด้อยโอกำส

ในหลำยมิติ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำจะยิ่งชัดขึ้น โดยเฉพำะประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ มี

เทคโนโลยีสูง หำกแต่ขำดนโยบำยกำรสนับสนุนทำงสังคม (Social Safety Net) ด้ำนกำรศึกษำที่ดีพอ ควำม

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำยิ่งห่ำงมำกขึ้น หำกประเทศไทยต้องกำรให้ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเกิดขึ้นจริง ควำม

มุ่งม่ันของภำครัฐและภำคประชำสังคมต่ำงๆ ต้องหันมำร่วมมือกันสนับสนุนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง เพ่ือสร้ำงจุดเปลี่ยน

ให้แก่อนำคตทำงกำรศึกษำของไทย 

ส่วนที่ 9 ธุรกิจการศึกษา ปรับตัวหลังวิกฤตโควิต-19 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่สุดตั้งแต่ปี 2563 ของธุรกิจ

กำรศึกษำเพ่ือเสริมควำมรู้และทักษะ ทั้งในด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภค สภำพสังคมและก ำลังซื้อ จำกเดิมที่

ผู้ประกอบกำรจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ พฤติกรรมและควำมต้องกำรเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 

ที่เปลี่ยนไปจำกเดิม ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่ท ำให้เกิดรูปแบบกำรเรียนรู้ใหม่อย่ำงกำรเข้ำถึงคอร์สเรียน

ออนไลน์ทั้งในและต่ำงประเทศได้ โดยปรำศจำกต้นทุนหรือมีต้นทุนต่ ำ จ ำนวนประชำกรเด็กที่ลดน้อยลงและกำร

แข่งขันที่ทวีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรศึกษำเพ่ือเสริมควำมรู้และทักษะ โดยเฉพำะกลุ่ม

ผู้ประกอบกำร SME ที่มีสำยป่ำนทำงกำรเงินไม่ยำว และกิจกำรที่มีสำขำเป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งอำจจะมีกำรชะงัก

งันของกำรลงทุนจำกรำยใหม่ๆ ด้วย กำรปรับตัวจึงควรเป็นไปอย่ำงทันท่วงทีส ำหรับสถำนกำรณ์วิกฤตขั้นสุด เพ่ือ

จ ำกัดและลดควำมเสียหำยให้มำกที่สุด อำทิ กำรเล็งเจำะกลุ่มเด็กที่ต้องเตรียมสอบเข้ำระดับต่ำงๆ กลุ่มวัยท ำงำน 

ที่ต้องกำรพัฒนำทักษะควำมรู้สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ เป็นต้น โดยปรับรูปแบบกำรเรียนเป็นออนไลน์ที่สำมำรถเรียน

ผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรต่ำงๆ ได้ทุกเวลำ รวมถึงกำรบริหำรต้นทุนและรักษำสภำพคล่องหรือกระแสเงินสดอย่ำง

เข้มข้น ขณะที่เมื่อสถำนกำรณ์วิกฤตคลี่คลำยต้องมีกำรทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค  

ที่จะเปลี่ยนไป และกำรแข่งขันที่คำดว่ำจะรุนแรงแน่นอนในช่วงเวลำหลังกำรปลดล็อกมำตรกำรต่ ำงๆ เพ่ือพลิก

สถำนกำรณ์ให้สำมำรถฟ้ืนตัวให้เร็วที่สุด 

 ทั้งนี้ แม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 จะสร้ำงแรงกดดันต่อธุรกิจนี้ แต่อำจเป็นโอกำสให้ผู้สนใจ

ลงทุนธุรกิจกำรศึกษำเพ่ือเสริมควำมรู้และทักษะได้เรียนรู้และเลือกรูปแบบ เลือกแบรนด์ที่สนใจลงทุนได้ชัดเจน
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มำกขึ้น จำกวิธีรับมือและประสิทธิผลของผู้ประกอบกำรแต่ละรำยกับสถำนกำรณ์ครั้งนี้ และน่ำจะเป็นโอกำสของ

ธุรกิจกำรศึกษำที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่ำงแท้จริง 

ส่วนที่ 1  แนวทางปรับแผนรับม อ 

 ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วน รวมไปถึงภำคกำรศึกษำเช่นเดียวกัน ไม่เฉพำะแต่โรงเรียน 

และมหำวิทยำลัย เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อและกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงทำงกระทรวงศึกษำธิกำรได้

ประกำศเลื่อนเปิดเทอมออกไปของโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถำบันกวดวิชำ และเสริมทักษะด้ำน

ต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติ โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ในช่วงปิดภำคเรียนก็หำยไป 

สถำบันกวดวิชำและสถำบันเสริมทักษะอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดจำกวิกฤตครั้งนี้ เป็นกิจกำรที่มีสำขำเป็น

จ ำนวนมำก ทั้งผู้ที่ด ำเนินกิจกำรสถำนศึกษำด้วยตนเอง และในรูปแบบแฟรนไชส์ ในขณะที่ยังจ ำเป็นต้องมี

ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำเช่ำ ค่ำจ้ำงพนักงำน เป็นต้น หรือกล่ำวได้ว้ำ ปัจจัยที่เคยเป็นจุดแข็งอย่ำงจ ำนวนสำขำที่มี

กระจำยไปทั่วประเทศส ำหรับกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่กิจกำรในภำวะกำรณ์ปกติ ได้กลับกลำยมำเป็นจุดอ่อน

ของกิจกำรในช่วงวิกฤตกำรระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลำนี้ ปัจจุบันสถำบันกวดวิชำและสถำบันเสริมทักษะ

ด้ำนต่ำงๆ ทั่วประเทศมีรำว 3,653 แห่ง (ข้อมูล ณ 6 เมษำยน 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชน กระทรวงศึกษำธิกำร) และภำวะหนักจะตกไปอยู่ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์มำกกว่ำ ขณะที่ผู้ขำยแฟรนไชส์จะได้รับ

ผลกระทบจำกส่วนแบ่งรำยได้ท่ีน้อยลง และจ ำนวนผู้ซื้อแฟรนไชส์รำยใหม่ๆ ที่อำจจะชะลอกำรตัดสินใจกำรลงทุน 

 อีกทั้ง ยังได้รับผลกระทบจำกก ำลังซื้อที่ถดถอยของบรรดำพ่อแม่ผู้ปกครอง เนื่องจำกสถำนที่ท ำงำน 

สถำนศึกษำ ร้ำนค้ำ รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่งต้อง “ปิดท ำกำร” และ/หรือเลิกจ้ำงแรงงำนเป็นจ ำนวน

มำกนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563 และยังมีภำระค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้นจำกกำรดูแลรักษำสุขภำพ ท ำให้กำรจับจ่ำยใช้

สอยของผู้ปกครองในปี 2563 มีแนวโน้มระมัดระวังมำกขึ้นกว่ำปีก่อน เช่น กำรชะลอกำรซื้อคอร์สเรียนใหม่ กำร

ปรับลดจ ำนวนคอร์สเรียนลง เลือกเรียนเฉพำะวิชำหรือทักษะที่จ ำเป็น หันไปเลือกสถำบันที่มีค่ำเรียนถูกลง หรือ

เลือกให้ลูกเรียนออนไลน์-ติวฟรี เป็นต้น ท ำให้ปี 2563 ผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรศึกษำเพ่ือเสริมควำมรู้และทักษะ

ต้องรับศึกหนัก โดยเฉพำะกลุ่มผู้ประกอบกำร SME ที่มีสำยป่ำนทำงเงินไม่ยำว ดังนั้น ภำยใต้สถำนกำรณ์เฉพำะ

หน้ำ ผู้ประกอบกำรสถำบันกวดวิชำ และเสริมทักษะอ่ืนๆ จ ำเป็นต้องเร่งปรับแผนรับมือ เพ่ือป้องกันธุรกิจให้ได้รับ

ผลกระทบน้อยที่สุด โดย 5 แนวทำงปรับแผนรับมือ มีดังนี้ 

1. มุ่งเป้าเด กเตรียมสอบเข้าในระดับต่าง  และกลุ่มคนตกงาน-รายได้หดหาย ส าหรับกลุ่มเด กที่ต้อง

เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 คำดว่ำจะมีจ ำนวนกว่ำ 2 แสนคนในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองหลัก เช่น เชียงใหม่ 

นครรำชสีมำ ขอนแก่น อุบลรำชธำนี ชลบุรี นครศรีธรรมรำชและสงขลำ หรือรำว 1,200,000 คน ทั่วประเทศ  

จำกกำรที่หลำยโรงเรียนมีกำรเลื่อนกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกออกไป ท ำให้เด็กหลำยคนอำจจะยังไม่มีที่เรียน
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ในวันเปิดเทอมกำรศึกษำใหม่ อีกท้ังกำรที่นักเรียนต้องอยู่บ้ำนนำนๆ เพรำะโควิด-19 ท ำปิดเทอมนำน ยิ่งท ำให้เกิด

กำรลืมเลือนสิ่งที่เคยเรียนมำ จึงเป็นโอกำสในกำรน ำเสนอแพกเกจหลักสูตรเพ่ือเตรียมสอบเข้ำ ยิ่งถ้ำหำกท ำตลำด 

Niche ได้ด้วยคอร์สเจำะสอบเข้ำโรงเรียนชื่อดัง ติวเข้ำโรงเรียนในเครือสำธิต เข้ำโรงเรียนในเครือคำทอลิก ติวเข้ม

เพ่ือเข้ำห้อง Gifted ห้อง EP เป็นต้น จะเป็นที่น่ำสนใจเพิ่มมำกข้ึน ด้วยค่ำเรียนที่สมเหตุสมผล 

 ส่วนกลุ่มวัยท างานที่ตกงานหร อต้องหยุดงานชั่วคราว จำกกำรปิดกิจกำรในช่วงวิกฤตนี้ ท ำให้

แรงงำนจ ำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ไม่ได้เงินเดือน (Without pay) หรือจ่ำยเงินเดือนเพียงครึ่งเดียว 

หรือซ้ ำร้ำยบำงรำยถูกเลิกจ้ำง คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ประเมินว่ำ จะมีแรงงำนถูกเลิกจ้ำง

รำว 7,300,000 คน จำกพิษโควิด-19 และน่ำจะมีแรงงำนหลักแสนคนที่ต้องกำรแสวงหำหนทำงดิ้นรนเพ่ือควำม

อยู่รอดด้วยกำรเสริมควำมรู้ส ำหรับสร้ำงทักษะ สร้ำงรำยได้ และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพใหม่ๆ หรือ

บรรดำผู้ประกอบกำรเองที่ต้องปิดหน้ำร้ำนและท ำงำนจำกที่บ้ำน อำจต้องกำรพัฒนำตัวเองด้วยเช่นกัน เพ่ือจะได้

มีไอเดียใหม่ๆ ไปสร้ำงธุรกิจและคอนเทนต์ดีๆ ในกำรแก้ปัญหำธุรกิจในอนำคต ขณะที่ในภำวะปกติมีจ ำนวนผู้ลง

เรียนวิชำชีพในสถำบันต่ำงๆ รำว 500,000 – 600,000 คน (ข้อมูล ณ 6 เม.ย. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กระทรวงศึกษำธิกำร) ซึ่งคอร์สที่ได้รับควำมสนใจ ได้แก่ คอร์สสอนท ำอำหำร คอร์ส

ดิจิทัลมำร์เกตติ้ง คอร์สเรียนภำษำต่ำงประเทศ คอร์สงำนฝีมือ เช่น ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ -เครื่องใช้

อิเล็กทรอนิกส์ ท ำงำน DIY คอร์สเกี่ยวกับกำรเพ่ิมทักษะผู้ประกอบกำรแบบเร่งด่วนไม่ว่ำจะเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ 

วิธีกำรขำยสินค้ำออนไลน์ผ่ำนสื่อโซเชียล กำรปิดกำรขำยด้วยแชทบอท กำรกระตุ้นยอดขำยด้วยภำพถ่ำยและวิดีโอ 

เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเจำะลูกค้ำเป้ำหมำยกลุ่มนี้ ควรออกแบบคอร์สให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนหรือ

อบรมที่ไม่แพง สำมำรถผ่อนช ำระค่ำเรียนได้ ต้องได้ผลคุ้มค่ำจริง และสอนโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนนั้นๆ เพรำะปัจจุบัน

มีคอร์สสอนฟรีออนไลน์หรือคลิปสอนทักษะหลำกหลำยเผยแพร่อยู่ไม่น้อย 

2. Retool ปรับการเรียนการสอนเป นออนไลน์ เพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำและอำจเป็นแต้มต่อในกำร

ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ โดยกำรส่งมอบควำมรู้ถึงบ้ำนผ่ำนเครื่องมือและวิธีกำรท ำงำนออนไลน์ทดแทนกำรเรียนใน

ห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น วิดีโอ หรือเรียนทำง Facebook Live ในกลุ่มปิดทั้งสอดสดและ

วิดีโอที่สำมำรถดูทบทวนซ้ ำได้ ซึ่งปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ให้ดำวน์โหลดได้ฟรี เพ่ือน ำไปประยุกต์ให้เหมำะสมกับ

สถำบันกำรศึกษำหรือรำยวิชำต่ำงๆ โดยสถำบันกวดวิชำขนำดกลำงอำจได้เปรียบตรงที่สำมำรถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ได้อย่ำงรวดเร็วและคล่องตัวมำกกว่ำสถำบันขนำดใหญ่ แต่สิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญได้แก่ ควำมเสถียรของระบบ 

ควำมพร้อมของเครื่องมือ กำรติดตั้งระบบ กำรท ำงำนของระบบซอฟแวร์ รวมทั้งบุคลำกร IT ส ำหรับใช้ในกำร

สนับสนุนกำรท ำงำน 
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3. Reprocess ออกไปหาลูกค้าแทน กำรบริหำรทำงเลือกที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเปลี่ยนแปลง ส ำหรับ

กลุ่มโรงเรียนกวดวิชำหรือเสริมทักษะที่ต้องมีกำรท ำกำรบ้ำน แบบฝึกหัด หรือทดลองปฏิบัติกำรอย่ำงงำนศิลปะ 

จินตคณิตคิดเร็ว กำรท ำอำหำร กำรเขียนโค้ด ประดิษฐ์หุ่นยนต์ เป็นต้น อำจจะต้องมีกำรปรับกระบวนกำรอย่ำง

เร่งด่วน เพรำะเมื่อลูกค้ำเข้ำมำหำเรำไม่ได้ จ ำเป็นต้องเป็นฝ่ำยเข้ำหำลูกค้ ำแทน อำทิ ออกแบบกำรเรียนและ

จัดเตรียมแบบฝึกหัดหรือออกแบบกิจกรรมรูปแบบเกมส์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่องได้ที่บ้ำน พร้อมมีระบบ

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนและพร้อมให้ค ำปรึกษำปัญหำ กำรวำวแผนกำรเรียน อัพเดทตำรำง

สอบแข่งขันจำกทุกสถำบัน และเทคนิคพิเศษในกำรท ำข้อสอบตลอดเวลำ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย รวมไปถึง

น ำเสนอโปรโมชั่นเพ่ือจูงใจ เช่นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกที่จะพักคอร์สที่เปิดไปแล้ว มอบส่วนลดให้แก่

ผู้ที่แนะน ำผู้เรียนรำยใหม่ๆ เป็นต้น 

4. Reduce บริหารต้นทุนอย่างเข้มงวด ทั้งต้นทุนคงที่และสัดส่วนของต้นทุนผันแปรต่อรำยได้รวม 

โดยเฉพำะกำรตัดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย เช่น ลดกำรฝึกอบรมพนักงำน กำรเจรจำขอลด

ค่ำเช่ำสถำนที่ ไปจนกว่ำสถำนกำรณ์โรคระบำดนี้จะคลี่คลำย โดยเฉพำะในส่วนของพ้ืนที่ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตี้

มอลล์ เป็นต้น อีกท้ังผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์อำจต้องเจรจำกับคู่ค้ำทำงธุรกิจเพ่ือขอส่วนลด และ/หรือผ่อนปรนเงื่อนไขใน

กำรช ำระเงินอย่ำงค่ำรอยัลตี้ฟี/มำร์เก็ตติ้งฟีรำยเดือน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรตลำดและกำรโฆษณำใน

รูปแบบออฟไลน์  โดยหันมำใช้รูปแบบออนไลน์แทนผ่ำนช่องทำง Social Media เช่น Facebook, Line, 

Instagram, Twitter เป็นต้น ซึ่งสำมำรถประหยัดทั้งเวลำและเงินได้มำกกว่ำ หรือหำกจ ำเป็นอำจจะต้องลดกำร

จ้ำงหรือจ่ำยเงินเดือนเพียงครึ่งเดียวแก่ครู/พนักงำน 

5. ประเมินสถานการณ์ คู่ค้า วางแผนส ารอง เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

ผู้ประกอบกำรควรต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ทั้งในส่วนของมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและ

มำตรกำรกำรเยียวยำจำกภำครัฐและสถำบันกำรเงิน เพ่ือน ำมำปรับเปลี่ยนแผนบริหำรกำรจัดกำรและกลยุทธ์

กำรตลำดเป็นรำยวัน และควรมีกำรสื่อสำรมำตรกำรต่ำงๆ รวมถึงแผนกำรด ำเนินงำนกับทั้งคู่ค้ ำ แฟรนไชส์ซี และ

พนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ส่วนที่ 11 พลิกธุรกิจการศึกษาให้ฟื้น หลังยุคโควิด-19 

 ธุ รกิจกำรศึกษำเ พ่ือเสริมควำมรู้ และทักษะที่มีมูลค่ ำกำรตลำด ประมำณ 15,000,000,000 – 

18,000,000,000 บำท (ทั้งในลักษณะบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคลที่ครอบคลุมสถำบันกวดวิชำทั่วประเทศ 

สถำบันสอนทักษะ (ด้ำนภำษำ ดนตรี ศิลปะ) กำรศึกษำอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน และกำรบริกำรที่

สนับสนุนกำรศึกษำตำมที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์) และชะลอตัวในปี 2563 ซึ่งมี

กลุ่มเป้ำหมำยตัง้แต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวันท ำงำน ได้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่
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ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 เป็นหลัก และเมื่อวิกฤตคลี่คลำยและยุติลง วิถีชีวิตคนไทยยุคหลังโควิด -19 จะไม่

กลับมำเป็นเหมือนเคย อีกท้ังก ำลังซื้อของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือกลุ่มลูกจ้ำงพนักงำนออฟฟิศต้องใช้เวลำในกำรฟ้ืน

ตัว รวมถึงมีโอกำสที่ธุรกิจกำรศึกษำอำจจะถูก Disruption เด็กนักเรียนหันไปเรียนผ่ำนออนไลน์กันมำกขึ้น 

ท่ำมกลำงกำรก้ำวสู่ยุคดิจิทัล 5G ที่ผู้คนเข้ำถึงควำมรู้ได้หลำกหลำยทุกที่ทุกเวลำ กำรมีทักษะต่อเทคโนโลยีใหม่

หรือกำรยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น รวมทั้งกำรปรับทักษะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละประเภทงำน จึง

จ ำเป็นมำกขึ้นนับจำกนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรศึกษำเพ่ือเสริมควำมรู้และทักษะจึงจ ำเป็นต้องเตรียม

วำงแผนรองรับ เมื่อสถำนกำรณ์วิกฤตคลี่คลำย เพ่ือให้สำมำรถประกอบธุรกิจไปต่อได้ และพลิกสถำนกำรณ์ให้

กลับมำให้เร็วที่สุด โดยมี 9 เทคนิคพลิกสถานการณ์ ดังนี้ 

9 เทคนิกพลิกสถานการณ์ 
1. ขยับตัวสู่ตลาด Niche เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีควำมต้องกำรอย่ำงเฉพำะเจำะจง เน้นสอนแบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มเล็กๆ 

เน้นกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของนักเรียนแต่
ละคน ติวเข้มในวิชำเฉพำะทำง เจำะคอร์สเตรียมสอบเข้ำโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพำะ 
คอร์สเรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรพรีเซนต์งำน เป็นต้น 

2. สร้างเอกลักษณะเฉพาะตัว เช่น ครูผู้สอนที่มีทักษะเฉพำะทำง เทคนิคกำรสอน เทคนิคในกำรท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำและ
จ ำค ำศัพท์ คุณภำพทำงวิชำกำร ควำมพร้อมของเนื้อหำและหลักสูตร คอร์สแข่งขันและ คอรส์ 
สอบเข้ำที่มีกำรอัพเดทในทุกสนำมสอบ ออกแบบกิจกรรมและสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย 
เหมำะสมตำมพัฒนำกำรและควำมสนใจในแต่ละช่วงวัย เป็นต้น 

3. น าเสนอหลักสูตรที่ก้าวทัน
ความต้องการของผู้เรียน 

ถ้ำหลักสูตรไหนยังอยู่ในกระแส ยังคงต้องเปิดสอนต่อไป และเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีเป็นที่
ต้องกำรของตลำดตำมก ำลังหรือเงินลงทุนของกิจกำร ที่อำจจะพัฒนำขึ้นเองหรือน ำหลักสูตร
จำกต่ำงประเทศมำปรับใช้ โดยควรเลือกหลักสูตรที่มุ่ งเน้นให้เกิดทักษะ กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่สำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นระบบ และเป็นพื้น
ฐำนรองรับอำชีพในอนำคตที่ 5G-AI-Machine Learning-Cloud-Blockchain จะก้ำวเข้ำมำ
มีบทบำทกับผู้คนและธุรกิจมำกขึ้น เช่น กำรเรียนด้ำน STEM และกำรเรียน Coding ที่จะ
ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี กำรคิด และกำรสื่อสำรพื้นฐำนส ำคัญ 

4.  ส ร้างประสบการณ์ที่ ดี
ให้แก่ผู้เรียน 

กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้จำกที่มี เพียงทฤษฎีไปเป็นลักษณะของ Workshop 
Camping ที่เปิดโอกำสให้ได้ทดลองปฏิบัติจริง หรือเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นมำกขึ้นส ำหรับวัยเด็ก 
หรือดึงผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น โดยเฉพำะหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 
คอร์สสอนสร้ำงแอปมือถือ คอร์สออกแบบหุ่นยนต์ และกระบวนกำรเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ คอร์สทดลองวิทย์-ประดิษฐ์-ศิลปะ หรือคอร์สท ำอำหำร กำรท ำ DIY จำกขยะหรือ
วัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 
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9 เทคนิกพลิกสถานการณ์ 
5. เ พ่ิมความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน 

ด้วยกำรเพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้ผ่ำนออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ ห้องสมุดออนไลน์ สร้ำงสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในลักษณะของแพลตฟอร์มรูปแบบต่ำงๆ โดยเอื้อให้ผู้เรียนเข้ำถึง
ข้อมูลและใช้ง่ำนได้ง่ำย 

6. พัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
อย่างต่อเน ่อง 

ทั้งในด้ำนเทคโนโลยี และกำรสอนเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมำกับเทคโนโลยีและมีวิธีคิดเปลี่ยนไป
จำกเด็กรุ่นก่อนๆ ควบคู่กับกำรรักษำคุณภำพมำตรฐำนกำรสอนของครูผู้สอน และกำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียน 

7. เพ่ิมทางเล อกให้มีรายได้
จากหลายทาง 

อำทิ กำรสอน กำรจัดจ ำหน่ำยต ำรำเรียนและแบบฝึกหัด กำรจัดจ ำหน่ำยสื่อ เกมส์ และของ
เล่น เป็นต้น เพิ่มบริกำรเสริม เช่น บริกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ บริกำรสมัครสอบ TCAS เป็น
ต้น 

8. บริหารจัดการต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เช่น อำจเปลี่ยนเป็นกำรเช่ำส ำนักงำนที่ใช้พื้นที่น้อยลง เนื่องจำกอำจไม่ต้องใช้โต๊ะเรียนเป็น
จ ำนวนมำกแล้ว น ำเสนอระบบและหลักสูตรต่อสถำนศึกษำด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
แล้ว ปิดสำขำท่ีมีผู้เรียนน้อยหรือควบรวมสำขำ เป็นต้น 
 

9. สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยกำรยกระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคในโรงเรียน 
อำทิ เพิ่มมำตรกำรดูแล เช่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำรเด็กนักเรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง และพนักงำนทุกคนก่อนเข้ำไปในบริเวณโรงเรียน เพิ่มจุดวำงแอลกอฮอล์ เจลฆ่ำ
เช้ือ และเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรฆ่ำเช้ือโรค เช่น ท ำควำมสะอำดสถำนที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีกำรสัมผัสบ่อย ช้ันวำงหนังสือ โต๊ะ เก้ำอี้เรียน เคำน์เตอร์ต้อนรับหรือจุด
บริกำรลูกค้ำ 

ทั้งนี้ ตลำดธุรกิจกำรศึกษำเพ่ือเสริมควำมรู้และทักษะที่มีกลุ่มเป้ำหมำยตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวัย

ท ำงำน นับเป็นตลำดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขำดที่กำรเข้ำมำช่วงชิงตลำดอำจจะไม่ง่ำยนักส ำหรับรำยใหม่ หำกไม่มีจุดเด่น 

หรือสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน และมีศักยภำพในกำรพัฒนำหลักสูตรและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เป็นที่นิยมและเกิดกำรคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เพรำะต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำกพอสมควร คือไม่น้อยกว่ำ 

500,000 – 1,000,000 บำท ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรหรือซื้อแฟรนไชส์ ยังมีค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอุปกรณ์กำร

เรียนกำรสอนและเทคโนโลยีและค่ำจ้ำงครูผู้สอน เป็นต้น 

ส่วนที่ 12 มาตรการกระทรวงศึกษาธิการเยียวยาภาระค่าใช้จ่ายยุคโควิด-19 

 มาตรการที่ 1 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหล อนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ชั้นอนุบำล-ม.6 และระดับอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในอัตรำ 2,000 บำทต่อคน โดยจ่ำยผ่ำนสถำนศึกษำ และให้สถำนศึกษำจ่ำยตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษำ 
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หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือน ำเข้ำบัญชีธนำคำร รวมแล้วประมำณ 11 ล้ำนคน วงเงิน
รวมประมำณ 21,600 ล้ำนบำท 

มาตรการที่ 2 ขอความร่วมม อให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐ และกลุ่มโรงเรียน
นานาชาติ ลดหร อตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก บจากผู้ปกครอง ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 เพ่ือไม่ให้เป็นกำรเพ่ิม
ภำระแก่ประชำชนเกินสมควร และจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองในโรงเรียน 
เอกชนกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับกำรอุดหนุนจำกรัฐและกลุ่มโรงเรียนนำนำชำติ เพ่ือใช้มำตรกำรตำมที่ก ำหนดไว้
ในมำตรำ 32 และ 34 ของพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 เป็นรำยกรณี 

มาตรการที่ 3 ลดช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) และลดผลกระทบด้านความรู้ ที่ขาดหายไป 
(Learning Loss) โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถถัวจ่ำยเงินที่ได้รับจัดสรรตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รำยกำร 
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในปีกำรศึกษำ 2564 ได้ พร้อมกันนี้จะมีโรงเรียนในสังกัด 
ศธ.จ ำนวน 34,887 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุนงบฯ เพ่ิมเติมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำควำม
ปลอดภัยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และจัดท ำสื่ออุปกรณ์กำรเรียนรู้ วงเงินรวมประมำณ 
400 ล้ำนบำท 

ส่วนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจการศึกษา 

1. ควำมเหลื่อมล้ ำและไม่เท่ำเทียมทำงกำรศึกษำที่อำจเพ่ิมมำกขึ้น ควำมเหลื่อมล้ ำและโอกำสเข้ำถึง
ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ช่องว่ำงระหว่ำงโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ และควำมพร้อมทำงด้ำนอุปกรณ์
รองรับกำรเรียนเพ่ิมมำกข้ึน  

2. กำรเรียนออนไลน์ เป็นภำวะจ ำเป็นในช่วงที่ยังมีกำรระบำดของโรคโควิด-19 อุปสรรคที่ส ำคัญคือ 
ควำมไม่พร้อมในอุปกรณ์กำรเรียนออนไลน์ กลุ่มผู้ปกครองี่มีรำยได้น้อยจะมีปัญหำเรื่องของอุปกรณ์
กำรเรียนอย่ำงคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต (เครื่องมือสื่อสำรในกำรเรียน) และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะกลุ่ม
ที่มีบุตรหลำนในวัยเรียนมำกกว่ำ 1 คน จะเผชิญกับข้อจ ำกัดในกำรซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม 
และมีภำระรำยจ่ำยค่ำอินเตอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน 

3. เศรษฐกิจที่ชะลอตัวมำต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงปี 2562-2564 โรงเรียนกวดวิชำที่มีชื่อซ้ ำกันหรือพบ
โรงเรียนกวดวิชำไม่ได้ขออนุญำตจะถูกสั่งปิดทันที และสถำนกำรณ์ระบำดของโควิด -19 ท ำให้
ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้ำเรียน แต่เลือกใช้กำรเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ โดยเฉพำะโรงเรียนกวดวิชำใน
ต่ำงจังหวัดไม่มีควำมพร้อมตั้งรับสถำนกำรณ์ ท ำให้โรงเรียนกวดวิชำต้องปิดกิจกำรลง 

4. ห้ำงสรรพสินค้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชำได้กลับมำเก็บค่ำเช่ำอีกครั้ง หลังโควิด-19 ผ่อนคลำย
ลง ท ำให้โรงเรียนกวดวิชำหลำยแห่งไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ เกิดภำระต้นทุนด้ำนภำษี  
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ที่โรงเรียนกวดวิชำต้องจ่ำย เช่น ภำษีเงินได้ ภำษีโรงเรือน ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย รวม
แล้วไม่ต่ ำกว่ำ 200,000-300,000 บำทต่อรำย ในขณะที่โรงเรียนกวดวิชำส่วนใหญ่ไม่มีสภำพคล่อง
มำกพอที่จะกลับมำเปิดกวดวิชำอีกครั้ง 

5. ปัญหำอัตรำกำรเกิดน้อยลงท ำให้ขำดแคลนนักเรียน ปัญหำผลกระทบจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำง
ก้ำวกระโดด (Disruptive) ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเข้ำเรียนใน
ระบบ 

6. ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำมีกำรแข่งขันสูงมำก ปัจจัยกระทบส ำคัญคืออัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลง 
ก ำลังซื้อลดลง มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชำเฉพำะวิชำที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 

7. มีคู่แข่งโรงเรียนกวดวิชำที่ไม่ได้รับใบอนุญำตหรือไม่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) ส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งที่ไม่ผ่ำนเงื่อนไขที่
กฎหมำยก ำหนด เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 อำคำรเพ่ือกำรศึกษำ (อ.6) จะต้องเป็น
อำคำรที่มีควำมแข็งแรงตำมหลักวิศวกรรม มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร (1 ตำรำงเมตร/คน) 
ในขณะที่โรงเรียนกวดวิชำขนำดเล็กมีพ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตำรำงเมตร และยังรวมถึงกวดวิชำในรูปของ
กำร “ตั้งโต๊ะกวดวิชำ” หรือกำรรับสอนถึงบ้ำนโดยรุ่นพ่ีที่เป็นนิสิตนักศึกษำ ซึ่งแม้จะเป็นกำรหำ
รำยได้พิเศษแต่เมื่อท ำในรูปแบบนี้ก็ถือว่ำเข้ำข่ำยท ำผิดกฎหมำยเช่นกัน 
 

ส่วนที่ 14 ข้อเสนอแนะ 

1. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกร ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก คือ กำร
รวมกลุ่มโรงเรียนขนำดเล็กแต่ละแห่งที่อยู่ใกล้กันเข้ำด้วยกันใน ลักษณะของกำร “สร้ำงเครือข่ำย
โรงเรียน” และใช้ทรัพยำกรร่วมกันภำยในเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในด้ำนกำรศึกษำมำกขึ้น และกำรเรียนออนไลน์ มีแนวโน้มระยะยำวควบคู่
กับกำรเรียนปกติ ดังนั้นทุกฝ่ำยควรเร่งสร้ำงควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน เพ่ือสร้ำงระบบกำรเรียน
ออนไลน์ให้เป็นมำตรฐำน ซึ่งจะต้องได้คุณภำพกำรศึกษำ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิตของ
ผู้เรียน และมีควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีด้วย  

3. ภำระต้นทุนด้ำนภำษีท่ีโรงเรียนกวดวิชำต้องจ่ำย เช่น ภำษีเงินได้ ภำษีโรงเรือน ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้ำง ภำษีป้ำย ซึ่งในภำวะที่เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟ้ืนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 
จึงควรมีควำมยืดหยุ่นด้วยกำรชะลอกำรจัดเก็บภำษีบำงประเภทออกไปก่อน เพรำะหำกยังด ำเนินกำร
ต่อจะมีโรงเรียนกวดวิชำและโรงเรียนนอกระบบประเภทอ่ืนๆ ปิดกิจกำรเพ่ิมขึ้ นอีกจ ำนวนมำก 
อำจจะก่อให้เกิดภำวะ “กำรผูกขำด” จำกโรงเรียนกวดวิชำรำยใหญ่ในอนำคตจำกกำรที่กิจกำรรำย
กลำงและรำยเล็กปิดกิจกำร 
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4. ผู้ประกอบกำรโรงเรียนกวดวิชำต้องปรับกลยุทธ์โดยกำรสร้ำงหลักสูตรให้เข้มข้นมีคุณภำพมำกขึ้นใน
แบบที่หำจำกโรงเรียนกวดวิชำอ่ืนไม่ได้ น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ทดแทนครูผู้สอนซึ่งเป็นต้นทุนหลัก เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบ IT ร่วมมือกันท ำ cobranding น ำจุดแข็งมำเสริมจุดอ่อนของกันและกัน เรียน
ผ่ำนระบบออนไลน์ 100% ในรำยวิชำพ้ืนฐำนที่ไม่มีควำมซับซ้อน และใช้กลไกกำรตลำดเข้ำมำช่วยทั้ง
กำรลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

5. กรณีโรงเรียนกวดวิชำขนำดเล็กถ้ำต้องท ำตำมกฎหมำยก็ต้องขยำยพ้ืนที่ซึ่งอำจเหมือนกำรลงทุนเกิน
จริง สิ่งที่หน่วยงำนภำครัฐต้องท ำคือต้องออกมำตรกำรให้โรงเรียนเหล่ำนี้เข้ำมำอยู่ในระบบเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนหลักสูตรด้วย 

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกเรียน โรงเรียนกวดวิชำ มีดังนี้ 
 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยและภำพลักษณ์ ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
และภำพลักษณ์ของโรงเรียนให้มีควำมทันสมัย โดยอำจมีมุมส ำหรับท ำกำรบ้ำน มุมส ำหรับนั่งเล่น
ระหว่ำงรอเรียน เป็นต้น 

 ปัจจัยด้ำนบุคลำกรและกระบวนกำร ควรให้ควำมส ำคัญพนักงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีอัธยำศัยดี 
คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท้ังผู้เรียนและผู้ปกครอง เช่น มีกำรติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียนบ่อย 
ครูผู้สอนถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรเรียนกำรสอน ควรให้ควำมเป็นกันเองกับเด็กนักเรียน ควรมี
กำรอ ำนวยควำมสะดวกสบำยในขั้นตอนกำรสมัครเรียน เป็นต้น 

 ปัจจัยด้ำนรำคำและสถำนที่ ควรให้ควำมส ำคัญกับควำมเหมำะสมของรำคำกับคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนเป็นส ำคัญ ไม่ควรมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยแอบแฝงใดๆ เพ่ิมอีก เช่น ค่ำเอกสำร ค่ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอน ควรรวมอยู่ในค่ำเล่ำเรียนแล้ว และควรมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับคู่แข่งอย่ำง
สม่ ำเสมอ เนื่องจำกมีโรงเรียนกวดวิชำเปิดใหม่เป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งยังมีกำรเรียนกำรสอนแบบ
ตัวต่อตัวที่เป็นที่นิยมเพ่ิมมำกข้ึน และถือว่ำเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนกวดวิชำด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่อง
ของสถำนที่นั้นควรมีกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน เช่น แสงสว่ำงที่เพียงพอ 
อำกำศถ่ำยเทสะดวก กำรจัดที่นั่งเรียนไม่แออัดจนเกินไป เป็นต้น 

 ปัจจัยด้ำนควำมสะดวก ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรเดินทำงเป็นส ำคัญ เช่น ควรเปิดโรงเรียนตำม
เส้นทำงรถไฟฟ้ำ BTS หรือ BRT เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียน หรือเปิดโรงเรียนกวดวิชำ
ตำมห้ำงสรรพสินค้ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องของที่จอดรถ อีกทั้งผู้ปกครองจะได้มี
กิจกรรมท ำระหว่ำงรอรับเด็กนักเรียน ควรมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น เข้ำออก
โรงเรียนกวดวิชำควรมีบัตรเพื่อป้องกันคนนอก มีกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 

 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ควรให้ควำมส ำคัญกับหลักสูตรเนื้อหำที่โดดเด่น และมีเอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอนที่น่ำอ่ำน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกเหนือจำกเอกสำรแล้ว ควรมี
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ช่องทำงอ่ืนให้นักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน เช่น มีช่องทำงกำรติดต่อระหว่ำง
นักเรียนกับครูผู้สอนเพ่ือสอบถำมข้อสงสัย เนื่องจำกรูปแบบกำรเรียนในปัจจุบันเป็นแบบผ่ำนทำง
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ 

7. กำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติ ต้องมีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของ

ชำติ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของประเทศ

เพ่ือนบ้ำนและกำรส่งเสริมศักยภำพให้คนท ำงำนในระบบสำกลเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของ

ประเทศ กำรผลิตก ำลังคนในสำขำวิชำเฉพำะเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศ เสริมกำรจัด

กำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ และกำรแข่งขันทำงวิชำกำรนำนำชำติ รวมทั้งปรับปรุงระบบ ผลิต 

พัฒนำ และยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพของครู คณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ

พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนในประเทศไทย 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตลำดธุรกิจกำรศึกษำ ผู้ปกครองใช้จ่ำยคึกคัก แม้ส่วนใหญ่กังวล
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