
 

 

    
 
 

 
 

 
 

 

  
   

 ในช่วงนีข้องทกุปี ผูป้กครองท่ีมีบตุรในวยัเรียนตอ้งเตรียมค่าใชจ้่ายส าหรบัการเปิดเทอมใหม่ เช่น ค่าเทอม 
(ส  าหรบัผูท่ี้ส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ) ค่าบ ารุงการศึกษาและกิจกรรมในโรงเรียน 
ค่าใชจ้่ายหนังสืออุปกรณก์ารเรียนและเครื่องแต่งกายนักเรียน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการใชจ้่ายของ

 
 

 ในช่วงของการเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 นี ้จะเป็นช่วงล าบากของผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานในวยัเรียนอนัเน่ืองจาก
การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในมมุดา้นการใชจ้่ายเพ่ือการศกึษา จากผลส ารวจ พบว่า  ผู้ปกครองกว่า 
88.9% มีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงนิทีจ่ะน ามาใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 
2563 จากหลายสาเหตุ อาทิ เงินออมไม่เพียงพอเน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากการท่ีกิจการตอ้งปิดใหบ้ริการ
ชั่วคราวมีผลตอ่รายไดแ้ละผูป้กครองบางรายถกูเลิกจา้งชั่วคราว   

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล น่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาส าหรับบุตรหลาน (นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย) เป็นมูลค่าประมาณ 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.1% เมื่อเทยีบกับผลส ารวจเมื่อ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน ผูป้กครองสว่นใหญ่มีการปรบัลดคา่ใชจ้่ายในกลุม่เครื่องแบบนกัเรียนและอปุกรณก์าร
เรียนโดยซือ้เฉพาะท่ีมีความจ าเป็น  

 นอกจากนี้ ผู้ปกครองกว่า 86% ยังมีความกังวลหากบุตรหลานกลับไปโรงเรียน และอยากเห็น
สถาบันการศึกษามีมาตรการในการป้องกันเชือ้โควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเน่ือง ส าหรับประเด็นการ
เรียนผ่านสื่อออนไลน/์ฟรีทวีี ซึ่งภาครัฐตั้งใจให้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมน้ัน เป็น
แนวคิดที่ดีส าหรับการใช้เวลาในการเสริมทักษะความรู้ให้กับนักเรียนระหว่างรอเปิดภาคเรียนใหม่
และการเตรียมพร้อมหากสถานการณโ์ควิด-19 กลับมาระบาดอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม นอกจากความ
ช่วยเหลือเพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนแล้ว การออกแบบเนื้อหาและรูปแบบ
อาจต้องมีการปรับให้มีความน่าสนใจและท าให้เกิดการฝึกฝนด้านทักษะและความคิด และสามารถ
สื่อสาร 2 ทางได้ เพือ่ใหก้ารเรียนออนไลนเ์ป็นช่องทางเสริมการเรียนในชัน้เรียนของนักเรียนในแต่ละ
ระดบัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ารเปิดจุดบริการอย่างสถานทีร่าชการใหนั้กเรียนทีไ่ม่มีความ
พร้อมในอุปกรณใ์ห้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์/ฟรีทวีีได้น่าจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึง
การศึกษาลงได ้
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ผลจากโควิด-19 คาดผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้จ่าย
ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 มูลค่าประมาณ 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึน้
เพยีง 0.1%  

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
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2 CURRENT ISSUE 

ผูป้กครองในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 นี ้แตกต่างไปจากปีท่ีผ่านๆ มา เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-
19 สง่ผลกระทบตอ่การมีงานท าและรายไดข้องผูป้กครองบางกลุ่มจากการท่ีภาคธุรกิจตอ้งปิดตวั ขณะเดียวกนัทาง
กระทรวงศกึษาธิการไดม้ีการเลื่อนการเปิดภาคการศกึษาใหม่ในปี 2563 เป็น วนัท่ี 1 ก.ค. 63 เพ่ือลดความเสี่ยงแก่
เดก็นกัเรียน รวมถงึไดเ้ตรียมแผนการเรียนออนไลนใ์นระหว่างท่ีก าลงัปิดเทอมและกรณีโควิด-      บมาระบาดอีก
ครั้ง ทั้งนี ้ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ไดจ้ัดท าการส ารวจพฤติกรรมความสามารถในการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและ
ผลกระทบจากโควิด-19 ของผูป้กครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 (โดยเนน้กลุ่ม
ผูป้กครองท่ีมีบตุรหลานเรียนระดบัชัน้อนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย) ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน – 
10 พฤษภาคม 2563 จากกลุม่ตวัอย่าง 480 คน ซึง่มีประเดน็ดงันี ้ 
 

 ผู้ปกครองมองโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนเน่ืองจากรายได้ลดลง กระทบต่อ
ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563    
 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ไดส้  ารวจมุมมองผลกระทบท่ีผู้ปกครองได้รับภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ ณ  
ปัจจุบันท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 100% ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด มองว่าตนเองได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว โดยผลกระทบท่ีไดร้บัจะมีมิติท่ีต่างกัน ซึ่งผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากรายไดล้ดลงเน่ืองจากถูกลดเวลาการท างาน ถูกปรบัลดเงินค่าจา้ง และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจมียอดขายลดลง นอกจากนีม้ีผูต้อบแบบถามบางกลุ่มไดร้บัผลกระทบจาก
การไม่มีงานท าเน่ืองจากกิจการ
ปิดตวัลงชั่วคราว รวมถึงค่าใชจ้่าย
ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโค
วิด-19 ท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

 ขณะที่ ผู้ปกครองกว่า 
88.9% มีความกังวลต่อสภาพ
คล่องทางการเงินที่จะน ามาใช้
จ่ายเพื่อการศึกษาในช่วงเปิด
เทอมใหญ่ปี 2563 นี ้โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีมีความกงัวลมาจากหลายสาเหต ุอาทิ เงินออมไม่เพียงพอเน่ืองจากไดร้บั
ผลกระทบจากการท่ีกิจการตอ้งปิดใหบ้ริการชั่วคราวมีผลต่อรายไดแ้ละผูป้กครองบางรายถูกเลิกจา้งชั่วคราว ซึ่ง
ผู้ปกครองกลุ่มนี้ ปรับตัวด้วยการใช้แหล่งเงินจากหลายๆ ที่ นอกจากการใช้เงินออม อาทิ การใชส้ินเช่ือ
จากจากสถาบันการเงินอย่างบัตรเครดิต และสินเช่ือเงินสด โรงรับจ าน า ยืมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน นอกจากนี ้
ผูป้กครองบางกลุ่มไดข้อผ่อนผนัการช าระค่าเรียน และผูป้กครองบางรายขอ            เ               ยน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทางสถานศกึษาบางแห่งไดเ้ปิดใหผู้ป้กครองสามารถผ่อนช าระคา่เทอมเป็นงวดๆ ได ้ 
 
 

 

 



 

 

3 CURRENT ISSUE 

 เปิดเทอมใหญ่ปี 2563 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มซือ้สินค้าเพื่อ
การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการเรียนพเิศษ/เสริมทกัษะ  
 

 ทัง้นี้ ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายในด้านการศึกษาส าหรับบุตรหลานในช่วง
เปิดเทอมใหญ่ปี 2563 นี ้ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียง 0.1% เมื่อเทยีบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยการเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายมาจากค่าธรรมเนียมดา้นการศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากจ านวน
นกัเรียนใหมท่ี่เขา้สูร่ะบบการศกึษาท่ีเพ่ิมขึน้ แต่เป็นอตัราการเพ่ิมท่ีชะลอตวัจากปีก่อน เน่ืองจากเกิดเหตกุารณก์าร
ระบาดของโควิด-19 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจครวัเรือน ท าใหโ้รงเรียนเอกชนหลายแห่งไมไ่ดป้รบัขึน้คา่เรียน และ
บางแห่งไดป้รบัลดคา่ธรรมเนียมการศกึษา เพ่ือแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 

 
 

 อย่างไรก็ดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในบางกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มที่คงจะต้องเตรียมแผนการตลาดรองรับกับรายได้ที่จะลดลง ส าหรับกลุ่มที่

ผู้ปกครองมีการปรับลดค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าเพื่อการศึกษา อาทิ ชุดนกัเรียน/รองเทา้ และ
อปุกรณก์ารเรียน เป็นตน้ ซึ่งผูป้กครองต่างมองว่าจะลดจ านวนของสินคา้ท่ีจะซือ้ หรือซือ้เท่าท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ และ
ค่าใช้จ่ายการเรียนกวดวิชา/เสริมทักษะส าหรับในช่วงการเปิดภาคการศึกษาใหม่ เน่ืองจากหลายสาเหต ุ
ไดแ้ก่ ผูป้กครองท่ีไม่มีปัญหาเรื่องรายไดช้ะลอการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนกวดวิชา หรือการเรียนเสริมทกัษะ 
เน่ืองจากยงัมีความกงัวลตอ่สถานการณโ์ควิด-19 ขณะท่ีผูป้กครองท่ีมีปัญหาเรื่องรายไดจ้ะปรบัลดคา่ใชจ้่ายในกลุ่ม
การเรียนเสริมทกัษะ ขณะท่ีในสว่นของกวดวิชา ผูป้กครองจะเลือกเรียนเฉพาะวิชาท่ีส  าคญั  
 

 มุมมองของผู้ปกครองกว่า 48.4          ส าหรับรูปแบบ             น/์ผ่านฟรีทีวีจากหลาย
ปัจจัย อาท ิอุปกรณก์ารเรียนไม่พร้อม และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล 
 
 

 จากความกงัวลต่อสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ท าใหม้ีการเลื่อนเปิดเทอมใหญ่ออกไปเป็นวนัท่ี 1 
ก.ค. 63 ซึง่ในระหวา่งท่ีรอการเปิดเทอมทางกระทรวงศกึษาธิการรว่มกบัมลูนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยไดท้ดลองออกอากาศการเรียนการสอนผ่านสญัญาณฟรีทีวี
ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาล-มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขณะท่ีชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ใชส้ื่อออนไลน ์เพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อน
การเปิดเทอม โดยไดเ้ริ่มทดลองออกอากาศไปเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี ้ความกงัวลต่อสถานการณ์



 

 

4 CURRENT ISSUE 

โควิด-19 ท่ีอาจกลับมาระบาดอีกครัง้ ท าใหส้ถาบันศึกษาไดเ้ตรียมแผนการรองรับ เพ่ือท่ีจะใหก้ารเรียนด าเนิน
กิจกรรมต่อไดแ้ละลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับนกัเรียนให้นอ้ยท่ีสุด โดยหนึ่งในแนวคิดนัน้ก็คือ การปรบัรูปแบบการ
เรียนเป็นแบบออนไลน ์ 
 

 อย่างไรกด็ ีภายหลังจากทีม่ีการเร่ิมทดลองการเรียนการสอนไม่ว่าจะผ่านระบบออนไลนห์รือทาง
ฟรีทวีี พบว่า มีการตอบรับในมิตทิีต่่างกัน ทัง้นี ้ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ได้ส ารวจความพร้อมของผู้ปกครองใน
ภาวะทีต้่องมีการเรียนในรูปแบบออนไลน ์พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมคิดเป็นสัดส่วน 51.6% 
ขณะทีผู้่ปกครองทีไ่ม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลนค์ดิเป็น 48.4% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

 โดยกลุ่มผูป้กครองท่ีไม่มีความพรอ้มมีสาเหตุจาก ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่พรอ้มในอปุกรณก์ารเรียนอย่าง
คอมพิวเตอร/์แท็ปเลต็ (เครื่องมือสื่อสารในการเรียน) และอินเทอรเ์น็ต นอกจากนีผู้ป้กครองมองว่ารูปแบบการเรียน
ดงักล่าวไม่เหมาะสมกบัเด็ก เน่ืองจากมองว่าเด็กมีสมาธิไม่เพียงพอ กงัวลว่าเด็กจะไม่เขา้ใจบทเรียนและไม่มีเวลา
ดแูลบตุรหลาน 
 

 ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย เห็นว่า แนวคิดการให้เรียนผ่านสื่อออนไลน/์ฟรีทีวี เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดเทอมเป็นแนวคิดที่ดีที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเสริมทักษะ ความรู้กับบทเรียน
ใหม่ๆ ในช่วงระหว่างรอเปิดภาคเรียนใหม่และการเตรียมพร้อมหากสถานการณโ์ควิด-19 กลับมาระบาด
อีกคร้ัง อย่างไรก็ดี เพ่ือท่ีจะสรา้งใหก้ารเรียนผ่านสื่ออนไลน์/ฟรีทีวี มีประสิทธิผล ก็อาจจะมีการพัฒนาหรือปรบั
เนือ้หา (Content) ใหน้่าสนใจ เช่น การใช ้Animation กราฟฟิก เขา้มาช่วยเพ่ือดงึความสนใจกบันกัเรียนท่ีเป็นเด็ก
เล็ก หรือการปรับรูปแบบเนือ้หาของวิชาเรียนใหน้ักเรียนท่ีเรียนผ่านสื่อออนไลน/์ฟรีทีวี สามารถฝึกทักษะและ
ความคิดได ้อย่างการออกแบบเนือ้หาเป็นรูปแบบเกมส ์และในส่วนของการสอนแบบสื่อออนไลนผ์่านอินเทอรเ์น็ต 
อาจมีการปรบัใหม้ีช่องทางการถาม-ตอบบทเรียนซึ่งอาจจะเป็นแบบเรียลไทม ์(Real Time) หรือแบบออฟไลน ์
(Offline) เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากขึน้ อย่างไรก็ดี ส าหรับนักเรียนบางกลุ่มทีไ่ม่มีความพร้อมก็
อาจจะเกิดช่องว่างทางการศึกษา ซึ่งทางหน่วยงานรัฐอาจจะมีการแจกบทเรียนให้นักเรียนสามารถท า
ความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ รวมถึงการเปิดจุดบริการในสถานทีร่าชการหรือหน่วยงานท้องถิ่นให้
นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในอุปกรณใ์ห้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลนไ์ด้น่าจะช่วยลดช่องว่าง
การเข้าถงึการศึกษาลงได ้
  
 

 
 
 



 

 

5 CURRENT ISSUE 

 มุมมองของผู้ปกครองกว่า 86.9% แสดงความกังวลต่อสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 หลังจากที่
เดก็นักเรียบกลับไปเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากเหน็สถาบันศึกษามีมาตรการป้องกันทีเ่ข้มข้น  

 
 

 แม้ว่าสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ในประเทศจะดีขึน้ แต่จากผลส ารวจ พบว่า ผู้ปกครอง
กว่า 86% ยังมีความกังวลต่อสถานการณก์ารระบาดของโควิค-19 หากบุตรหลานกลับไปโรงเรียน ขณะที ่
ผูป้กครองคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 14% ของผูต้อบแบบสอบถาม ไม่กงัวลต่อสถานการณโ์ควิด-19 หากบุตรหลาน
กลบัไปโรงเรียน 
 

 โดยเมื่อมีการเปิดเทอมแล้วน้ัน ทางผู้ปกครองอยากเห็นสถาบันการศึกษามีมาตรการในการ
ป้องกันเชือ้โควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเน่ือง อาท ิการคัดกรอง/ตรวจวัดไข้เดก็ก่อนเข้าเรียน มีจุดให้บริการ
เจลล้างมือ การใหนั้กเรียนใส่หน้ากากอนามัย การบริหารจัดการพืน้ทีส่่วนกลางของโรงเรียนไม่ให้มีความ
หนาแน่น การจัดระบบภายในห้องเรียนให้มีระยะห่างระหว่างกัน การท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชือ้
สม ่าเสมอทัง้ในหอ้งเรียน บริเวณรอบๆ โรงเรียนและอุปกรณก์ารเรียนการสอน การปรับ/ลดกิจกรรมกีฬา
ทีม่ีการสัมผัสใกล้ชิด และการปรับตารางเรียน อาจจะมีการสลับเวลาเรียนระหว่างชั้นเรียนเพื่อลดความ
แออัดในหอ้งเรียน/โรงเรียน เป็นต้น 
 

   

 ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษากับการปรับตัวภายใต้ก าลังซื้อที่จ ากัดของ
ผู้ปกครอง และโจทยก์ารท าธุรกจิภายใต้มาตรฐานวิถกีารด าเนินธุรกจิใหม่ (New Normal) 

 

 จากผลส ารวจสะทอ้นให้เหน็ได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการศึกษาคงต้องเผชิญกับ
โจทยท์ี่ท้าทาย ทั้งการด าเนินธุรกิจภายใต้ก าลังซือ้ที่จ ากัดของผู้ปกครอง ผู้ปกครองบางกลุ่มอาจจะซื้อ
สินค้าเพือ่การศึกษาในจ านวนลดลงหรือซือ้เฉพาะทีจ่ าเป็น และโจทยก์ารท าธุรกจิภายใต้มาตรฐานวิถีการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ (New Normal) เพื่อดูแลและควบคุมไม่ให้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกคร้ัง ดังนั้น 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีตอ้งปรบัวิธีการด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบโจทยข์อ้จ ากดัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ อาทิ 
 

o ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าเพื่อการศึกษาอย่างเสือ้นักเรียน/รองเท้า อุปกรณก์ารเรียน ท า
ตลาดสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน ์ ผูป้ระกอบการรา้นคา้อาจจะใชก้ลยุทธด์า้นราคา โดย
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อาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธใ์นการลดราคาสินคา้แต่ปรบัสต็อกสินคา้ใหม้ีความหลากหลายของแบ
รนดท่ี์มีระดบัราคาต่างกนัเพ่ือตอบโจทยล์กูคา้ในแต่ละกลุ่ม การจดัสินคา้เป็นแพคเกจในราคาพิเศษ 
การท าตลาดสรา้งการรบัรูต้อ่เน่ืองไม่เฉพาะแต่ช่วงใกลเ้ปิดเทอมเท่านัน้ นอกจากนี ้แมส้ถานการณโ์ค
วิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ผูป้ระกอบการรา้นคา้ยังคงตอ้งใชช้่องทางออนไลนใ์นการขายสินคา้อย่าง
ตอ่เน่ืองในช่วงนี ้โดยอาจเพ่ิมคลิปวิดีโอของสินคา้ หรือการใชก้ารออกอากาศสดผ่านช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เพ่ือใหผู้ป้กครองไดเ้ห็นสินคา้เสมือนจริงและขนาดของสินคา้ อย่าง เครื่องแบบนกัเรียน  

o กลุ่มผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา/เสริมทักษะท าแพคเกจเฉพาะวิชาส าคัญ ขณะทีรู่ปแบบ
การเรียนออนไลนพ์ร้อมช่องทางการถาม-ตอบ แบบเรียลไทม ์ส  าหรบัผูป้ระกอบการกลุ่มนีอ้าจ
ตอ้งปรบักลยุทธด์า้นราคาท่ีคงตอ้งมีการปรบัราคาใหม้ีความแตกต่างตามรูปแบบของการเรียนการ
สอนระหว่างการเรียนในหอ้งเรียนและการเรียนผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี ้การจดัแพคเกจวิชาท่ี
ส  าคญัในราคาพิเศษเพ่ือตอบโจทยผ์ูป้กครองท่ีมีก าลงัซือ้จ ากดั นอกจากนี ้ผู ้ประกอบการท่ีใหบ้ริการ
การเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน ์ผูใ้หบ้ริการคงจะตอ้งมีการจัดช่องทางการถาม-ตอบ แบบ
เรียลไทม ์หรือการบริการผ่านอีเมล เพ่ือช่วยกลุม่นกัเรียนท่ีไมเ่ขา้ใจในบทเรียน 

 นอกจากนี ้ในกรณีท่ีทางการสามารถเปิดใหบ้ริการการเรียนไดต้ามปกติ ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้ง
มีมาตรการท่ีเขม้ขน้ในการดแูลความปลอดภยัของนักเรียน อาทิ การจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้เรียนในแต่ละ
หอ้งเรียน การมีมาตรการป้องกนัในพืน้ท่ีหอ้งเรียนอย่างแผ่นกัน้ระหวา่งโต๊ะเรียน การคดักรอง/ตรวจวดั
ไขเ้ดก็ก่อนเขา้เรียน และการท าความสะอาด พ่นยาฆ่าเชือ้สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

o กลุ่มผู้ประกอบการผู้บริการโทรคมนาคมจัดโปรโมช่ันแพคเกจอินเทอร์เน็ตราคาพิเศษ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ ซึ่งผูป้ระกอบการกลุ่มนีไ้ม่ไดอ้ยู่ในห่วงโซ่โดยตรงของธุรกิจการศกึษา 
อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในช่วงนี ้สถานศกึษา/สถาบนักวดวิชา เปิดใหบ้ริการระบบการเรียนออนไลน ์ซึ่ง
ผู ้ประกอบการกลุ่มนี ้น่าจะท าตลาดโปรโมทแพคเกจอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง หรืออินเทอร์เน็ต
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีส  าหรบัการศกึษาออนไลน ์เช่น อินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพ่ือการศกึษาในราคาพิเศษ 
เป็นตน้ 

 
 
-------------------------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพรท่ั่วไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บรษัิทฯ มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ หรือ
ความสมบรูณเ์พ่ือใชใ้นทางการคา้หรอืประโยชนอ่ื์นใด บรษัิทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรบัปรุงขอ้มลูไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีผู้ใ้ชข้อ้มลูตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูต่างๆ ดว้ยวิจารณญาณของตนเองและรบัผิดชอบในความเส่ียงเองทัง้สิน้ บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดต่อผูใ้ชห้รอืบคุคลใดในความเสียหาย
ใดจากการใชข้อ้มลูดงักล่าว ขอ้มลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อว่าเป็นการใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


