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บทที ่5 

บทสรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจประกอบอาชีพหาบเร่-แผง
ลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบสภาพทั่วไปของ
ผูป้ระกอบการและลกัษณะการประกอบธุรกิจหาบเร่ แผงลอย รวมไปถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร ตลอดจนทราบถึง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัยในอาหารของอุตสาหกรรมอาหารหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูค้า้หาบเร่ แผงลอย
อาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 แขวงตามเขตการปกครองใน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ไดแ้ก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
มีอายุอยูใ่นช่วง 40-49 ปี และมีสถานภาพสมรส ในดา้นการศึกษามีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมาก
ท่ีสุด รองลงมามีระดับการศึกษาประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน มี
ภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่หากเป็นผูท่ี้อพยพมาจากต่างจงัหวดัจะเขา้มาเพื่อหางานท าหรือ
ยา้ยตามครอบครัว ด้านท่ีพกัอาศยั ส่วนใหญ่พกัอาศยัในบ้านท่ีเป็นเจ้าของเอง และไม่มีอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการขายอาหารหาบเร่แผงลอย 

 ด้านเศรษฐกิจของผูค้า้หาบเร่ แผงลอยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และมี
รายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท โดยก่อนหนา้ท่ีจะมาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารนั้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอ่ืนมาก่อน โดยมาเป็นอาชีพรับจา้งและมีรายไดเ้ฉล่ียจากอาชีพเดิม 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน ซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่พอเพียงของรายได ้จึงหนัมาท าอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารแทน เพราะ
ใหผ้ลตอบแทนและมีอิสระท่ีมากกวา่อาชีพเดิม  
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จากสภาพการด าเนินงานของผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารพบวา่ ผูค้า้ส่วนใหญ่เป็นแผงลอยอาหารโดย
จะท างาน 5-8 ชั่วโมง และท างานทุกวนั เป็นเจ้าของกิจการท่ีท างานเองทุกอย่างโดยไม่มีการจ้าง
แรงงาน และหามีโอกาสผูค้า้ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่เปล่ียนอาชีพและจะไม่มีการเปล่ียนแปลงสินคา้
บริการท่ีขาย โดยมาผูค้า้เขา้มาสู่อุตสาหกรรมอาหารหาบเร่ แผงลอยโดยการแนะน าของบุคคลใน
ครอบครัวหรือญาติ 

ในส่วนของปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขท่ีผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารไดเ้สนอแนะ ส่วนใหญ่มี
ปัญหาในเร่ืองพื้นท่ีการขาย จ านวน 21 ราย ความสะอาดและฝุ่ นละออง จ านวน 7 ราย และ ผูค้า้ท่ี
ประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าท าใหร้ายไดล้ดลง จ านวน 3 ราย 

5.1.2 การวิเคราะห์ความเป็นอิสระของตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่ 
แผงลอยอาหาร ด้วยวธีิไคสแควร์ (Chi-Square) 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร คือ 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

ในส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอย
อาหาร คือ รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั ระยะเวลาในการวา่งงาน และการชกัจูงเขา้สู่อาชีพ 
 

5.1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร ด้วยวิธี 
การวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธี Marginal Effect ผลการศึกษาได้ค่า log likelihood function เท่ากบั -67.744 
ค่า Chi-Squared เท่ ากับ 111.1390 ค่า McFadden R2 เท่ ากับ 0.4580649 และปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผงลอยของกลุ่มตวัอย่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01 คือระดบัการศึกษา (EDU) สถานภาพสมรส (STA) รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั 
(INCO) ระยะเวลาในการวา่งงาน (UE) การชกัจูงเขา้สู่อาชีพ (KNOW) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ระดับการศึกษา (EDU) ผูค้า้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่ามธัยมตน้ จะมีโอกาสตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่
แผงลอยอาหารมากกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาไม่เกินมธัยมตน้ ร้อยละ 26.85 

สถานภาพสมรส (STA) ผูค้า้ท่ีอยูใ่นสถานภาพโสดจะมีโอกาสตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร
นอ้ยกวา่ผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพสมรส ร้อยละ 49.34 
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รายได้เดิมเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน (INCO) ผูค้า้ท่ีมีรายไดเ้ดิมน้อยกว่าหรือเท่ากบัรายไดปั้จจุบนั 
จะมีโอกาสตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารมากกวา่ผูค้า้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ดิมมากกวา่รายไดจ้ากการ
ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร ร้อยละ 66.56 

ระยะเวลาในการว่างงาน (UE) ผูค้า้ท่ีมีระยะเวลาในการวา่งงานเพิ่มข้ึน 1 เดือนจะมีโอกาสตั้งใจเขา้สู่
อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารลดลง ร้อยละ 23.95 

การชักจูงเข้าสู่อาชีพ (KNOW) ผูค้า้ท่ีมีคนรู้จกัชกัจูงเขา้สู่อาชีพน้ีจะมีโอกาสท่ีจะตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบ
เร่แผงลอยอาหารนอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่มีคนรู้จกัชกัจูงเขา้สู่อาชีพน้ี ร้อยละ 43.81 
 

5.1.4 การวเิคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการทีม่ีต่อธุรกจิอาหาร 
ค าถามในขอ้ 11 ถามวา่ อาหารปรุงส าเร็จท่ีวางขายทัว่ไป ควรมีการอุ่นทุกๆ 4ชัว่โมง เพื่อป้องกนัการ
บูด มีจ านวนผูท่ี้ตอบถูกน้อยท่ีสุด จ านวน 64 คนจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน รองลงมาคือขอ้ 8 ถามว่า 
ใบอนุญาตการจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และใบอนุญาตการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีสาธารณะ มีอายุ 2 
ปี ซ่ึงมีผูต้อบถูกจ านวน 101 คน และในส่วนของค าถามท่ีมีผูต้อบถูกมากท่ีสุด คือค าถามขอ้ท่ี 5 ถาม
วา่ ชอ้น ส้อม ตะเกียบ ควรเก็บในภาชนะโปร่ง สะอาดและมีการปกปิด ซ่ึงมีจ านวนผูต้อบถูก 198 คน 
ขอ้ท่ีมีคนตอบถูกมากท่ีสุดรองลงมาคือขอ้ 3 ถามวา่ ลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ และน ้ าสะอาด
อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง มีจ านวนผูต้อบถูก 197 คน ตามล าดบั 

จากผลการทดสอบทางสถิติดว้ยวิธี Kruskal-Wallis Test พบว่า ค่าเฉล่ียของอนัดบั (Mean Rank) ใน
แขวงศรีวิชยัมีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงหมายความว่าแขวงศรีวิชยัมีความรู้ความเขา้ในเร่ืองอาหารปลอดภยัดี
ท่ีสุด ในส่วนของค่าสถิติทดสอบ Chi-Square มีค่าเท่ากบั 0.116 ท่ี df = 3 และ Asymp. Sig. เท่ากับ 
0.99 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนดคือ α=0.05 จึงท าการยอมรับ H0 นั่นคือ ค่ามธัยฐานของ
คะแนนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสุขาภิบาลอาหารในแต่ละแขวงมีระดับความรู้ความเข้าใจไม่
แตกต่างกนั 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
       5.2.1 ผลจากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมหาบเร่แผงลอยพบวา่ จ  านวนจุดผอ่นปรน
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายในบางแขวงยงัมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหาร จึง
ท าใหมี้ผูค้า้อีกจ านวนมากท่ีฝ่าฝืนตั้งร้านในพื้นท่ีท่ีผดิกฎหมาย ซ่ึงเป็นการกีดขวางการจราจรและเป็น
การยากท่ีเจา้หน้าท่ีจะดูแลไดท้ัว่ถึง ดงันั้นทางหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัสรรพื้นท่ี
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การคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูค้า้ โดยค านึงถึงแหล่งท่ีตั้งวา่มีผูค้นผา่นไปมามากนอ้ยเพียงใด 
และในดา้นการมีท่ีจอดรถเพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้โดยไม่กีดขวางทางสัญจร 
       5.2.2 ระดบัการศึกษา โดยผูค้ ้าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามธัยมตน้ ซ่ึงเป็นการดีอยู่
แลว้แต่ทางหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัการฝึกอบรมเพิ่มเติมในดา้นภาษาและดา้นการตลาด 
เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ผูค้า้  
       5.2.3 สถานภาพสมรส จากผลการศึกษาพบว่าผูค้า้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสซ่ึงมีภาระท่ีตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในครัวเรือนเป็นจ านวนมาก ดงันั้นทางรัฐบาลควรให้การช่วยเหลือในดา้นแหล่ง
เงินทุนเพื่อท่ีผูค้า้จะไดน้ าไปขยายกิจการเพื่อใหมี้รายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายและมีเงินเก็บออม  
       5.2.4 รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่รายไดจ้ากการคา้หาบเร่แผงลอย
อาหารท่ีเพิ่มข้ึนเป็นแรงจูงใจในการเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยเพิ่มมากข้ึน อาจเน่ืองมาจาก
ผูค้า้ไม่พอใจกบัรายไดจ้ากอาชีพเดิมท่ีไม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีสูงข้ึน ดงันั้นทางหน่วยงานของรัฐควร
มีการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูป้ระกอบการในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยจดัหา
ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดจ านวนผูค้า้
หาบเร่แผงลอยอาหารในอนาคต  
       5.2.5 ระยะเวลาในการวา่งงาน จากผลการศึกษาพบวา่มีผูค้า้ส่วนใหญ่ท่ีวา่งงานเป็นเวลานานก่อน
เข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร ดังนั้ นหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องควรจดัการอบรม
วชิาชีพให้แก่ผูว้า่งงาน และมีโครงการสนบัสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการน าไปประกอบอาชีพอ่ืนเพื่อลด
จ านวนของผูค้า้รายใหม่ท่ีจะเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร  
       5.2.6 การชักจูงเขา้สู่อาชีพ จากผลการศึกษาพบว่าผูค้า้ท่ีไม่มีผูช้ักจูงเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผงลอย
อาหารมีโอกาสตั้งใจเขา้มาประกอบอาชีพมากกว่า ซ่ึงหมายถึงผูค้า้มีการตดัสินใจเขา้สู่อาชีพน้ีดว้ย
ตนเอง จึงควรมีเจา้หน้าท่ีเขา้ไปแนะน า ให้ความรู้และให้ค  าปรึกษาในการประกอบอาชีพหาบเร่แผง
ลอยอาหารเพื่อท่ีผูค้า้จะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการปฏิบติัตวัในดา้นสุขาภิบาลอาหารท่ีถูกตอ้ง 
       5.2.7 ผลการศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจอาหาร
ของผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหาร พบว่าผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารในแต่ละแขวงมีระดบัความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองสุขาภิบาลอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั แต่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการสุขาภิบาลอาหาร
ควรมีการจดัอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เน่ืองจากยงัมีผูค้า้รายใหม่ท่ีสนใจเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่
แผงลอยอาหารเร่ือย ๆ ซ่ึงท าใหก้ารควบคุมคุณภาพของอาหารเป็นไปไดย้าก  
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
       5.3.1 งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาเฉพาะผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น 
จึงควรมีการขยายพื้นท่ีการศึกษาในบริเวณอ่ืนหรือครอบคลุมทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ 
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       5.3.2 ควรท าการศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเภทของหาบเร่แผงลอย ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะหาบเร่
แผงลอยอาหารเท่านั้น  
      5.3.3 ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ เงินลงทุนคร้ังแรกในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นจงัหวดั
เชียงใหม่ก่อนการประกอบอาชีพน้ี เป็นตน้ เพื่อให้ครอบคลุมปัจจยัในการตดัสินใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่
แผงลอยอาหารมากข้ึน 
       5.3.4 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารเพียง 200 รายเท่านั้น ซ่ึงเป็นจ านวน
ท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนผูค้า้หาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงมีเป็นจ านวนมากและมี
ผูค้ ้ารายใหม่เขา้มาประกอบอาชีพน้ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นควรมีการเก็บตวัอย่างผูค้า้หาบเร่แผงลอย
อาหารในจ านวนท่ีมากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่แผง
ลอยอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ใหไ้ดค้รอบคลุมมากท่ีสุด 


