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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ประกอบการค้าขายบริเวณพื้นที่
ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  2. เพื ่อศึกษาการปรับตัวจากสถานการณ์โควิด -19 ของ
ผู้ประกอบการค้าขายบริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการศึกษาด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการค้าขายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 226 ร้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าขาย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า จากสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ทำให้ผู้ประกอบการค้าขายรายได้ลดลงต่อเดือน โดยมีรายได้ต่อเดือนก่อน และหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด 
19 พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท และรายได้ต่อเดือน (หลังเกิดสถานการณ์โควิด 19) พบว่ามีรายได้เฉลี่ย5,000   –  
10,000 บาท รองลงมา คือ ทำให้ลูกค้าลดลงต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51 พิจารณารายข้อ คือ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ปกติ ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการลดลง ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น  ธุรกิจหยุดชะงัก เงินออมของครัวเรือนลดลง หนี้สินครัวเรือน
เพิ่มขึ้น และผลการวิจัยการปรับตัวพบว่า มีการปรับตัวในระดับปานกลาง โดยอันดับแรก ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 
รองลงมา คือ ลดหรือเลิกจ้างพนังกงาน ลดราคาสินค้า มีการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ใช้บริการส่งของเดลิเวอรี่เพิ่มเติม การ
ปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้า และมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือจัดทำฉากกั้น ระว่างผู้ซื้อ – ผู้ขาย จัดให้มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 
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Abstract 

This research article has objectives 1. To study the impact of the COVID-19 situation with traders 

in the border area Su-ngai Kolok Subdistrict Su-ngai Kolok District Narathiwat Province 2. To study 

the adaptation from the Covid-19 situation with traders in the border area Su-ngai Kolok 

Subdistrict Su-ngai Kolok District Narathiwat Province.The study was conducted with approximate 

research. Data were collected by using a questionnaire with a sample of 226 merchants. The 

statistics used for the analysis were percentage and mean.  

 The results showed that Merchant Impact at a high level when considering Due to the 

situation of the Covid-19 epidemic, the merchant's income has decreased per month Monthly 

income, in the case of quota, 19 found that the average income was 10-1000-15.1 million baht 

and monthly income.For example, in the case of 1941 quota, the average income is 5-000-10-000 

baht, followed by allowing customers to calculate the percentage 51 per month.followed by the 

situation of the epidemic of COVID-19, which reduced the number of customers. Consider each 

item, namely and making it impossible to do a normal job. The business has reduced working 

capital of the business. Increased cost business interruption Household savings are down. 

Increased household debt and the adjustment was found There was a moderate adjustment, 

which came from the reduction of costs and expenses that were not, Firstly, reducing costs and 

unnecessary expenses followed by the reduction or layoff of employed workers. Consider the 

item is to prepare alcohol gel or wash hands to make a partition between buyers and sellers, 

keep a distance of at least 1 meter between people, reduce prices and sell products online. Use 

the delivery service for additional delivery and modifying the type of productsKeywords : effect 

of traders, income decline, adjustment 

 

Keywords : The impact of traders, income decline, adjustment 

 

 



1. บทนำ 

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ พบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน โดยมีรายงานครั้งแรกใน

เดือนธันวาคม ค.ศ.2019 เชื้อโคโรนาไวรัสเป็นเชื้อไวรัสใหญ่ท่ีก่อโรคทั้งในมนุษย์ และสัตว์ โคโรนาไวรัสหลายสายพันธ์ุก่อให้เกดิโรค

ระบบทางเดินหายใจ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากองค์การ

อนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ

ติดต่อของโรคโควิด 19 ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่ม

ประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของโลกมีผล

โดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติหรือคำว่า New Normal โดยการแพร่

ระบาดได้เริ่มข้ึนในปลายเดือนมกราคม 2563 ในประเทศจีน และแพร่ระบาดไปยังหลายพ้ืนที่หลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้แต่ละ

ประเทศประกาศมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมทั้งประเทศไทยด้วย สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง (สำนักงานส่งเสริมสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2563) COVID-19 

หรือ ไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ ธุรกิจรายย่อย 

ทั้งร้านอาหาร และร้านค้าปลีก การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะแผนการดำเนินงานระยะ

สั้นเมื่อสถานการณ์มาถึงโอกาสของธุรกิจรายย่อยยังคงมีอยู่ แต่ก็ได้เปลี่ยน หรือเพ่ิมวิธีการในการจัดจำหน่าย และคัดเลือกสินค้าให้

ตรงกับความต้องการของตลาด (ณัชชา เจริญศรี, 2020) ด้านผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว และรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่

เปลี่ยนไป เพ่ือให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ประโยชน์จากโอกาสทาง

การตลาดใหม่ ๆ จากสถานการณ์ปรับตัวได้ จะสามารถอยู่รอดและอยู่ได้ในระยาวเมื่อสถานการณ์โควิด -19 จบลง (สำนักงาน

ส่งเสริมสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2563)  

ผลกระทบโควิด 19 ทำให้สถานการณ์การค้าชายแดน และผ่านแดนลดลง โดยมีปัจจัยกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัว  

และปัญหาของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีนยังยืดเย้ือต่อไปเรื่อย 

ๆ ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินของแต่ละประเทศ รวมถึงไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ซึ่งการค้าด้านมาเลเซีย การ

ส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง เช่น ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) ผลกระทบซึ่งได้เกิด

ต่อเน่ืองมาถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 

ตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นตลาดที่เปิดมาหลายสิบปี 

ที่ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่  และต่างพ้ืนที่ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ร้านค้าต้อง 

ปิดกิจการ ร้านค้า ผับบาร์ ไม่มีนักท่องเท่ียว เปลี่ยนสภาพจากย่านที่เคยมีสีสันยามค่ำคืนของชายแดนใต้ เพราะลูกค้าหลักส่วนใหญ่

มาจากประเทศมาเลเซีย (อรรถพล ดวงจินดา, 2563) แต่เมื่อประเทศมาเลเซียประกาศล็อคดาวน์ส่งผลให้นักนักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางเข้ามาทางด่านพรมแดนไทย - มาเลเซียในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เฉลี่ยวันละกว่า 1 หมื่นคน แต่ขณะนี้ลดลงมากกวา่ครึ่งหน่ึง 

และแนวโน้มอาจจะลดลงกว่าน้ีหากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 ยังไม่ยุติ และลุกลามต่อไปเรื่อย ๆ (ไทย บรอดคาสต้ิง, 

2563) จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นติ้ง ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  



ซึ่งเป็นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เช่นกันโดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์โค

วิด 19 ในด้านเศรษฐกิจ และการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นติ้ง ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธิวาส จะได้รับผลกระทบ และการปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างไร และมากน้อยเพียงใด 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ประกอบการค้าขายบริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก 

อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

2. เพื่อศึกษาการปรับตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ประกอบการค้าขายบริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก 

อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

3. กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.วิธีดำเนินการวิจัย  

ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจำนวนร้านค้า และประเภทร้านในตลาดเก็นติ้ง เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์

ผู้ประกอบการค้าขายได้รับผลกระทบ และการปรับตัวจากสถานการณ์โควิด-19   

ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ค้นคว้าเอกสาร และรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบโควิด 19 และการปรับตัวของ

ผู้ประกอบการ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

ผลกระทบของสถานการณ์ของโควิด 19 

- ด้านการประกอบอาชีพ 

- ด้านรายได้ 

 

การปรับตัวจากสถานการณ์ของโควิด 19 

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปกติ 
ธุรกิจหยุดชะงัก 
ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการลดลงจากเดิม 
ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 
รายได้ต่อเดือนลดลง 

เงินออมของครัวเรือนลดลง 

ลูกค้าลดลง 

หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 



ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหง

โกลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 518 ราย โดยแบ่งเป็น ร้านขายผักสด จำนวน 59 ร้าน ร้านขายผลไม้จำนวน 62 ร้าน ร้านขาย 

เน้ือสด และอาหารทะเลสด จำนวน 144 ร้าน ร้านขายของชำ จำนวน 154 ร้าน ร้านขายเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 ร้าน  ร้านขาย

อาหาร จำนวน 62 ร้าน 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการค้าขาย ในตลาดเก็นติ้ง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธิวาส จำนวน 518 ร้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ได้จากทฤษฎีคำนวณของ YAMANE (1967) 

กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการค้าขาย ไม่น้อยกว่า 226 ร้าน  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ซึ่งจะได้รับ

ข้อมูลเฉลี่ยการศึกษาดังนี้ ร้านขายผักสดจำนวน 26 ร้าน ร้านขายผลไม้ จำนวน 27 ร้าน ร้านขายเนื้อสด และอาหารทะเลสด 

จำนวน 63 ร้าน ร้านขายของชำ จำนวน 67 ร้าน  ร้านขายเครื่องแต่งกาย จำนวน 16 ร้าน ร้านขายอาหาร จำนวน 27 ร้าน 

เคร่ืองมือ และการเก็บข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามผู้ประกอบการค้าขาย โดยมีข้อมูลทั่วไป ผลกระทบ และการปรับตัวของผู้ประกอบการ

ค้าขาย ในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยแบบเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการค้าขาย ได้แก่ ชื่อร้าน ประเภทร้านอาหาร เวลาเปิด-ปิด เพศ อายุ เบอร์โทรศัพท์ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสถานการณ์โควิด 19 ของผู้ประกอบการค้าขาย เป็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านรายได้  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการปรับตัวสถานการณ์โควิด 19 ของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน 

ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากน้ันผู้วิจัย นําข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย นำเสนอข้อมูลรูปแบบตาราง และแผนภูมิ โดยแบ่งเกณฑ์

การประเมินค่าระดับผลกระทบ และการปรับตัว โดยแบบ RatingScale โดยจำแนกเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 
4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  มาก 
2.51 – 3.50  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  น้อย 
1.00 – 1.50  น้อยที่สุด 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างสามารถนำเสนอผลการศึกษาดังน้ี 

 



1. ข้อมูลทั่วไป 

การศึกษากลุ่มตัวอย่างในการลงภาคสนาม มีข้อมูลผู้ประกอบการค้าขายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย ช่วงอายุพบมากที่สุด มีอายุระหว่าง 42 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 และช่วงอายุที่พบน้อยที่สุด มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิด

เป็นร้อยละ 8 ผู้ประกอบการค้าขายเปิดร้านเวลา 04.00 – 12.00 น. (ตลาดเช้า) มากกว่าการเปิดร้าน 04.00 – 18.00 น. (ตลาด

เย็น) ประเภทร้านของผู้ประกอบการค้าขายเปิดมากท่ีสุด คือ ร้านขายของชำ คิดเป็นร้อยละ 30 และประเภทร้านที่พบน้อยที่สุด 

คือ ร้านเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 7 

2. ผลกระทบของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก 

จังหวัดนราธิวาส 

1.1 ผลการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
รายได้เฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนก่อน และหลังเกิดสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระดับ 

10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 พบน้อยที่สุด คือ รายได้ระดับ น้อยกว่า 5,000 บาท และรายได้ต่อเดือน (หลังเกิด

สถานณการณ์โควิด 19) พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ระดับ 5,000   –  10,000 บาท พบน้อยที่สุด คือ รายได้ระดับ 25,000 บาทข้ึนไป 

 

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน ก่อน และหลังเกิดสถานการณ์โควิด 19 

1.2 ผลการศึกษาระดับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 

จากการสอบถามของผู้ประกอบการค้าขาย ในตลาดเก็นติ้ง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก 

จังหวัดนราธิวาส จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 226 คน ผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพ และ

ด้านรายได้ มีการศึกษาดังน้ี 

2.1 ด้านการประกอบอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับผลกระทบที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาตามระดับมี

ผลกระทบมาก ได้แก่ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการลดลงจากเดิม   
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แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน ก่อน และหลังเกิดสถานการณ์โควิด 19

ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 (ร้อยละ) หลังเกิดสถานการณ์โควิด 19 (ร้อยละ)



มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ระดับผลกระทบปานกลาง ได้แก่ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ต้นทุนเพ่ิมข้ึน  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.32 และจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 

2.2 ด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับผลกระทบที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาตามระดับมีผลกระทบมาก 

ได้แก่ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้รายได้ต่อเดือนลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จากสถานการณ์ของการ

แพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ลูกค้าลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เงินออม

ของครัวเรือนลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และระดับผลกระทบปานกลาง ได้แก่ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 

ทำให้หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ดังตารางที่ 1 

ตารางที ่ 1 ผลกระทบของผู ้ประกอบการค้าขาย ในตลาดเก็นติ ้ง บริเวณพื้นที ่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก  

จังหวัดนราธิวาส 

ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ ค่าเฉลี่ย ระดับผลกระทบ 
1. ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปกติ 3.32 ปานกลาง 
2. ธุรกิจหยุดชะงัก 3.12 ปานกลาง 
3. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการลดลงจากเดิม 4.33 มาก 
4. ต้นทุนเพ่ิมข้ึน  3.40 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.54 มาก 
ผลกระทบด้านรายได้ ค่าเฉลี่ย ระดับผลกระทบ 
1. รายได้ต่อเดือนลดลง 4.50 มาก 

2. เงินออมของครัวเรือนลดลง 4.13 มาก 
3. ลูกค้าลดลง 4.49 มาก 
4. หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 3.14 ปานกลาง 
เฉลี่ย 4.06 มาก 

 

3. ผลการศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอ

สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

 ผลการศึกษาการปรับตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปรับตัวปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.51 เมื่อพิจารณาตามระดับการ

ปรับตัวมาก ได้แก่  ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  ระดับการปรับตัวปานกลาง ได้แก่   ลด หรือเลิก

จ้างคนงานประเภทลูกจ้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือ จัดทำฉากกั้น ระว่างผู้ซื้อ – ผู้ขาย จัดให้

มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ลดราคาสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ระดับการ

ปรับตัวน้อย ได้แก่ มีการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01 ใช้บริการส่งของเดลิเวอรี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 และ

ระดับที่ไม่มีการปรับตัว ได้แก่ การปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 ดังตารางที่ 2 



ตารางที่ 2 การปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธิวาส 

การปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขาย ค่าเฉลี่ย ระดับการปรับตัว 
1. ใช้บริการส่งของเดลิเวอรี่เพ่ิมข้ึน 1.96 น้อย 
2. ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 3.77 มาก 
3. มีการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ 2.01 น้อย 
4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือ จัดทำฉากกั้น ระว่างผู้ซื้อ – ผู้ขาย จัดให้มีการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 

3.14 ปานกลาง 

5. ลด หรือเลิกจ้างคนงานประเภทลูกจ้าง 3.35 ปานกลาง 
7. ลดราคาสินค้า 2.51 น้อย 
8. มีการปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้า 1.43 ไม่มีการปรับตัว 
รวม 2.59 ปานกลาง 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดังน้ี 

1. ผลกระทบโควิด-19 ของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นติ้ง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหง  

โกลก จังหวัดนราธิวาส ที่มีผลกระทบอยู่ในระดับมาก ทำให้รายได้ต่อเดือนลดลง ลูกค้าลดลงมีผลกระทบอยู่ในระดับมาก เงินออม

ของครัวเรือนลดลง ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการลดลง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ ่มที่มีผลกระทบอยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจาก

ผลกระทบจากการปิดพรมแดนทำให้ลูกค้าชาวมาเลเซีย ข้ามมาซื้อของฝั่งไทยไม่ได้ทำให้ลูกค้าลดลงอย่างมาก ตลอดจนผลกระทบอัน

เกิดจากผู้บริโภคระมัดระวังการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ (2563) ศึกษาเกี่ยวกับ โรคระบาด

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ที่พบว่าผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของไทยจะสูญเสียรายได้จาก

ผู้บริโภคทีร่ะมัดระวังการลดค่าใช้จ่าย 

2. การปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นต้ิง บริเวณพ้ืนที่ชายแดน ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธิวาส จากการศึกษาพบว่า การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่

ไม่จำเป็น เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เป็นการปรับตัวในระดับมาก  ลด หรือเลิกจ้างคนงานประเภทลูกจ้าง และจัดเตรียมเจล

แอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือ จัดทำฉากกั้น ระว่างผู้ซื้อ – ผู้ขาย จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตรมีการ

ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ในระดับปานกลาง ลดราคาสินค้า และใช้บริการส่งของเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น มีการจำหน่ายสินค้า

ทางออนไลน์มีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ระดับน้อย และไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนประเภทสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ กิตติกร เรืองขํา, ยุวเรศ มาซอรี และกิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ (2564) ได้ศึกษา กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประกอบการไม่ได้มี

ปรับราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่จะมีการลดราคา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโดยใช้ออนไลน์  

ลดจํานวนพนักงาน และใช้มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

 



7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 

1. ผู้ประกอบการค้าขายควรมาใช้บริการส่งของเดลิเวอรี่เพ่ิมข้ึน และมีการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้แก่ตนเอง 

2. ควรรักษามาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้า 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการค้าขายหลังการเกิดผลกระทบโควิด 19 

2. ศกึษาเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ประกอบการค้าขาย เพ่ือส่งเสริมรายได้

หลายช่องทาง  
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