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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทย  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบรายได้ และต้นทุนของธุรกิจนวดแผนไทยก่อนและหลัง
สถานการณ์โควิด-19 2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทย         
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 18 แห่ง โดยศึกษา
จากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ด้านรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจนวดแผนไทย มีรายได้รวมก่อน 87,526.32 บาท หลัง  41,342.10 บาท 
โดยช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้ลดลง 46,184.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.77 ด้านต้นทุน มีต้นทุนรวม
ก่อน 56,371.83 บาท หลัง 35,046.31 บาท โดยช่วงหลัง มีต้นทุนลดลง  21,325.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.83 
และกิจการมีก าไรลดลง 24,858.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.79 ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มผีลกระทบอยู่
ในระดับสูง เนื่องมาจากการที่ต้องใช้มาตราการตามที่รัฐบาลก าหนดไว้ อีกทั้งยังมีผลกระทบโดยรวมต่อภาคธุรกิจ
อื่นๆ ร่วมด้วย 
ค าส าคัญ: ผลกระทบ/ สถานการณ์โควิด-19/ ธุรกิจนวดแผนไทย 
 

Abstract 
 From research studies  Has the objectives Which were to compare income and cost of 
Thai massage business before and after the COVID- 19 situation, and were to study the economic 
impact of the COVID- 19 situation on Thai massage business.  The sample group was Thai massage 
business operators in Maesot district Tak Province, totaling 18 places. The research instrument was 
questionnaire.  The data were analyzed by searching for percentage, mean and standard deviation. 
The results discussed in descriptive ways. The results of the study showed that In terms of income, 
the business's gross income before was 87,526.32 baht after was 41,342.10 baht. It was found that 
income after decreased 46,184.22 baht or 52.77%  On the cost side, the total cost before  56,371.83 
baht, found that after 35,046. 31 baht It found that the cost of the post decreased by 21,325. 52 
baht or 37. 83% and the business's profit decreased equal to 24,858. 70 baht, or 79. 79 percent 
Effects of the COVID-19 situation Of Thai massage businesses found that the impact was high due 
to the need to implement measures as specified by the government It also has an overall impact 
on other business sectors.  
Keywords: Impact/ covid-19 situation/ Thai massage business 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 

ส่งผลให้แต่ละประเทศก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาด ท้ังการควบคุมการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การปิดหรือจ ากัดระบบการขนส่งต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตและกิจกรรมของประชาชนท่ัวโลก (สาคร ศรีมุข, 2563) โดยได้เริ่มใช้มาตรการที่เรียกว่า ล็อกดาวน์ ในวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเป็นอย่างน้อย และมีการขยายมาตราการณ์เรื่อยมา จนปลดล็อกดาวน์ลา่สดุ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมาตรการต่างๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของเราแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วยในช่วงการระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19  ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษายอดขายและก าไรไว้ได้ บางบริษัทอาจมีก าไรลดลงและ
เงินทุนลดลง ท าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ
กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข, 2563) 

 
               รูปที่ 1 : การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 

(ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2563) 

 
การนวดแผนไทย เป็นภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของคนไทย ท่ีมีมาแต่โบราณ 

เป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทยซึ่งประกอบด้วย การกด การบีบ การคลึง
เค้น การประคบ และการอบตัว นับเป็นการรักษาโรคด้วยวิธีการธรรมชาติ เพราะการนวดจะช่วยให้ระบบไหลเวียน
เลือดในร่างกายคนเราท างานได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อท่ีตึงหรือแข็งเกร็งจะผ่อนคลาย และช่วยกระตุ้นระบบประสาทต่างๆ 
ให้ท างานดีขึ้น นวดแผนไทยนั้นเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่า  จึงไม่สูญหายไปกับกาลเวลา แต่มีผู้เรียนรู้สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับบริการ  ทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อย และนวดเพื่อรักษาโรค 
(ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,2560) ผู้คนต่างให้ความสนใจในการเข้าใช้บริการนวดแผนไทย และยังเป็นธุรกิจ
ที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนอีกด้วย และปัจจุบันในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก มีกิจการนวดแผนไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
จากเดิมที่มีจ านวนไม่มากนัก  

ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษา มีความสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อธุรกิจนวดแผน
ไทย ว่าเป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจนวดแผนไทยมากน้อยเพียงใด โดยจะ
ท าการศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน ในการศึกษา
ครั้งนี้เพื่อต้องการทราบผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อธุรกิจนวดแผนไทยว่ามีผลกระทบอย่างไรหลังจากการเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนวดแผนไทย ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
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น าไปเป็นแนวทางพิจารณาวางแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์แก่
ธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบรายได้ และต้นทุนก่อนและหลังสถานการณ์โควิด-19 ของธุรกิจนวดแผนไทย ในเขต
พื้นทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทย     
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื้นที่อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 18 แห่ง  (ที่มา : กรมสาธารณสุขจังหวัดตาก)  

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื้นที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จ านวน 18 แห่ง โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด เพื่อน าข้อมูลที่ได้และข้อเสนอแนะมาสรุปเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดต่อธุรกิจนวดแผนไทย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีรายได้ ต้นทุน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 
มาเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบรายได้ และต้นทุนของธุรกิจนวดแผนไทยก่อน และหลังสถานการณ์โควิด-19 
ตอนที่ 3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื้นที่

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ตอนท่ี 4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ศึกษาได้ท าการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัย 
2. ผู้ศึกษาได้จัดท าเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าวิจัย 
3. ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจหาข้อผิดพลาดของการออกแบบ

สอบถาม 
4. ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อขอข้อเสนอแนะในการ

ออกแบบสอบถาม ก่อนออกส ารวจข้อมูล  
5. ผู้ศึกษาท าหนังสือขออนุญาตในการออกส ารวจข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

แม่สอด ถึงผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย 

6. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้จากการส ารวจข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อน า
ข้อมูลมาประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูป และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและเรียบเรียงเนื้อหา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ไดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้     
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ และต้นทุนของธุรกิจนวดแผนไทยก่อน 

และหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อน ามาประกอบการ
อภิปรายผลในการศึกษา 

3. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดต่อธุรกิจนวด
แผนไทยในเขตพื้นที่อ าเภอม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

4. แบบสอบถามตอนที่ 4 วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การเกิดโรค
ระบาดของเชื้อไวรัส   โควิด-19 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อน ามาสรุปผลและพรรณา  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทย ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากดังนี้  

1.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจแบบสอบถาม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามอายุส่วนใหญ่

อยู่ระหว่าง 42-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.84 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.84 
ลักษณะการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นวดผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ ทุนจัดตั้งธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ที่ 100,001-300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.89 ส่วนใหญ่แล้วกิจการไม่มีหนี้สินในปัจจุบันและไม่ได้กู้ยืม มี
ระยะเวลาด าเนินงาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.84 มีการจดทะเบียนพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 52.63 ส่วนใหญ่แล้ว
ได้ใบประกาศจากสภาการแพทย์แผนไทย คิดเป็นร้อยละ 94.74 รูปแบบธุรกิจเป็นแบบเจ้าของกิจการทั้งหมด จาก
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 100 ประเมินผลกระทบ
อยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นร้อยละ 84.21    

1.2 เปรียบเทียบรายได้และต้นทุน  ก่อนและหลังสถานการณ์โควิด – 19 
 ด้านรายได้ พบว่า กิจการมีรายได้รวมก่อนสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 87,526.32 บาท รายได้

รวมหลังสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 41,342.10 บาท ซึ่งหลังสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้รวมลดลง เท่ากับ 
46,184.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.77 กิจการส่วนใหญ่มีรายได้จากการให้บริการต่อเดือนก่อนสถานการณ์โควิด-19 
เท่ากับ 79,631.58 บาท และรายได้จากการให้บริการต่อเดือนช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 เท่ากับ 37,236.84 
บาท ซึ่งรายได้จากการให้บริการต่อเดือนหลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลง เท่ากับ 42,394.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.24  

 ส าหรับด้านต้นทุน พบว่า กิจการมีต้นทุนรวมก่อนสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 56,371.83บาท 
หลังสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 35,046.31 บาท ซึ่งหลังสถานการณ์โควิด-19 มีต้นทุนลดลงเท่ากับ 21,325.52 
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.83 กิจการส่วนใหญ่มีค่าจ้างแรงงานพนักงานก่อนสถานการณ์โควิด-19  เท่ากับ 32,500.00 
บาท ค่าจ้างแรงงานพนักงานหลังสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 14,921.05 บาท ซึ่งหลังสถานการณ์โควิด-19 ค่าจ้าง
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แรงงานพนักงานลดลง เท่ากับ 17,578.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.09 และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน
สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้น เท่ากับ 1,176.32 บาท คดิเป็นร้อยละ 478.90 

 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ท าให้ทราบว่า กิจการมีก าไรรวมก่อนสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 
31,154.49 บาท หลังสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 6,295.79 บาท ซึ่งก าไรหลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลง เท่ากับ 
24,858.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.79  

1.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีก าไรลดลงจากเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.32 อันดับสองคือ มาตรการ ล็อกดาวน์ ส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 อันดับสาม คือ ได้รับผลกระทบท าให้ให้รายได้ลดลง และจ านวนลูกค้าลดลง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 และสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจมีเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการลดลงจากเดิม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 ตามล าดับ 

1.4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีแนวทางการป้องกัน คือ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

ล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ า หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์  ท าความสะอาดห้องพื้นผิวสัมผัส
ร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมามีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.95 และการ
ปิดกิจการชั่วคราวและสอบถามประวัติผู้เข้าใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 68.42 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19ต่อธุรกิจนวดแผนไทย 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ประเด็นแรก รายได้จากการให้บริการช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิด -19 พบว่ารายได้จากการ
ให้บริการช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ผู้เข้าใช้บริการมีความวิตกกังวล
ต่อการสัมผัสต่อผู้ให้บริการ จึงเป็นเหตุผลให้กิจการมีรายได้ที่ลดลง แต่เดิมช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 กิจการมี
รายได้ เท่ากับ 79,631.58 บาท เมื่อเปรียบเทียบดูจะเห็นได้ว่า ช่วงหลังเกิดโรคระบาดโควิด-19 กิจการมีรายได้จาก
การให้บริการลดลงเท่ากับ 37,236.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.24 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากส่วนใหญ่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการ ล็อกดาวน์ จึงส่งผลให้มีผู้เข้าใช้บริการลดลง แต่ละ
ด้านของรายได้มีความแตกต่างกันเนื่องจากประเภทของกิจการและขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่หลากหลาย สอดคล้องกับบทความของ (จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ และ ดร.สมชัย 
จิตสุชน, 2020) กล่าวว่าทางด้านรายได้ ก็พบว่ารายได้ของครอบครัวลดลง เนื่องจากสถานประกอบการปิดหรือหยุด
ด าเนินการ ห้างร้าน ตลาดนัดปิดตามมาตรการของรัฐ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ลดลง แต่จนถึงปัจจุ บัน
ประชาชนจ านวนมากก็ยังไม่สามารถกลับมามีรายได้ใกล้เคียงยามสภาวะปกติได้ 

 ประเด็นที่สอง รายจ่ายของกิจการช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่าการจ่ายค่าแรงงาน
พนักงานมาจากครึ่งนึงของรายได้จาการให้บริการ หลังการเกิดโรคระบาดโควิด-19 มีการจ่ายหนี้สินและดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม ค่าน้ า ค่าไฟ ลดลงเนื่องจากไม่มีลูกค้า ซึ่งค่าจ้างแรงงานพนักงานก่อนสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 
32,500 บาท ค่าจ้างแรงงานพนักงานหลังสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 14,921.05 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.09  แต่
ละด้านของค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกันออกไป แต่ในภาพรวมก าไรก่อนสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 31,154.49 
บาท หลังสถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 6,295.79 บาท ซึ่งหลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลง 24,858.70 บาท คิดเป็น
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ร้อยละ 79.79สอดคล้องกับ (Economic Intelligence Center SCB. (2020). กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลให้มีจ านวนธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินจนต้องปิดกิจการเพิ่มขึ้นได้ เพราะ
ภาระต้นทุนที่มาจากการเก็บสต็อกสินค้า ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เริ่มเห็นสัญญาณมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของก าลังซื้อที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ช่วงสัปดาห์ที่ 1-9 ของปี 2020 มีจ านวน
บริษัทปิดกิจการเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 1,717 บริษัท เทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ท่ี 1,445 บริษัท 
 ประเด็นท่ีสาม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อสถานการณ์โควิดต่อธุรกิจนวดแผนไทยธุรกิจนวดแผนไทย
เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะผู้เข้าใช้
บริการส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด เป็นผลมาจากมาตรการ งดการเดินทาง ดังนั้ น ธุรกิจนวดแผน
ไทยในเขตพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงเป็นธุรกิจที่ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรง และในระดับผลกระทบที่สูง 
เนื่องมาจากการที่ต้องใช้มาตราการตามที่รัฐบาลจัดก าหนด อีกทั้งยังมีผลกระทบโดยรวมต่อภาคธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวเป็นอย่างมากท าให้เศรษฐกิจ
ถดถอยไปด้วย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ (พงษ์มนัส ดีอด,2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของการแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในปัจจุบันสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ถูกปิดกิจการจากผลกระทบการเกิดโรคระบาด 
พร้อมท้ังผู้คนไม่กล้าใช้จ่ายในช่วงดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ควรจะศึกษาให้คลอบคลุมถึงปัจจัยหลายๆด้านที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนวดแผนไทย 
 2. ควรหาวิธีที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุน หรือเพิ่มรายได้เพื่อ
สามารถท าให้กิจการด าเนินต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรจะศึกษาเรื่องของแผนธุรกิจ และแนวทางของธุรกิจ ภายหลังจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ว่า
ควรที่จะมีแนวทาง แบบแผนอย่างไร เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นอีกในครั้งต่อไป ควรจะศึกษาจาก
ผลกระทบโดยตรงท่ีเป็นประเด็นส าคัญหลักๆ ให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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