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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะของอุตสาหกรรมอาหารหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ และปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการเขา้มาประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมหาบเร่แผงลอยอาหาร รวมไปถึงความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ
การประกอบธุรกิจอาหาร กลุ่มตวัอย่างคือผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จ  านวน 200 คน โดยท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่มโดยแบ่งตามแขวงการปกครอง ได้แก่ 
แขวงศรีวิชัย แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงนครพิงค์ แขวงละ 50 คน การวิเคราะห์ใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) และใชแ้บบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร และในการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจอาหารใชว้ธีิ Kruskal-Wallis Test  

ผลการวิจยัพบวา่ ร้านคา้หาบเร่แผงลอยอาหารส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่ใน 8 ตลาดใหญ่ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดตน้พยอม ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ตลาดเมือง
ใหม่ ตลาดประตูช้างเผือก ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดต้นล าไย และมีบางส่วนกระจุกตวัอยู่ตาม
สถานท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ บริเวณรอบโรงพยาบาล โรงเรียนหรือแมแ้ต่สถานท่ีราชการ ซ่ึงอาหารท่ีขายมี
ความหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสั่งหรืออาหารจานเดียว รองลงมาเป็นกบัขา้วและของ
ทอดตามล าดบั การวิเคราะห์ความเป็นอิสระของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจประกอบอาชีพหาบเร่ 
แผงลอยอาหาร ด้วยวิธีไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่าตัวแปรท่ีไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน  ได้แก่ 
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สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะท่ีอยู่อาศัย รายได้เดิมเม่ือเทียบกับรายได้
ปัจจุบนั ระยะเวลาในการวา่งงาน และการชกัจูงเขา้สู่อาชีพ 

ผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารโดยวธีิโลจิท (Logit) 
พบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เดิมเม่ือเทียบกับรายได้ปัจจุบนั ระยะเวลาในการ
วา่งงานและการชกัจูงเขา้สู่อาชีพ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดรูปแบบการตดัสินใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผง
ลอยอาหาร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ผลการศึกษาในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อธุรกิจอาหารโดยวิธี Kruskal-Wallis 

พบว่า ค่าเฉล่ียของอนัดบั (Mean Rank) ของแขวงศรีวิชยัมีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูค้า้หาบเร่
แผงลอยอาหารในแขวงกาวิละมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัทางอาหารมากท่ีสุด และ
ค่ามธัยฐานของคะแนนความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองอาหารปลอดภยัของผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารในแต่
ละแขวงมีระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the factor affecting the decision of being a food hawker in Chiang 
Mai Municipality. The objective of this study are the analyze hawker food industry and study the 
personal factors and socioeconomic factor that affecting of being a food hawker. In order to 
understand the food operation business, data and information were collected from 200 samples via 
questionnaires which were distributed to  hawker food in Chiang Mai municipality. Chi-Square and 
Logistic regression model was used to determine factors influencing the decisions of being a food 
hawker. The Kruskal-Wallis test was used to test about food safety knowledge of food hawker that 
devided into 4 groups in sub-district of Chiang Mai municipality. 

Studies have found that most of the food hawker concentrated in eight major markets in Chiang Mai 
municipality, which were San Pa Khoi Market, Ton Payom Market, Chiang Mai Gate Market, 
Waroros Market, Mueang Mai Market, Chang Phueak Gate Market, Chiang Mai Gate Market, Ton 
Lum Yai Market Additional food hawker were concentrated around hospital, school and 
government facility. Food hawker qenerally prepared ready to cook food.  
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The result of Chi-Square test found that the test for independence of variable is marital status, 
number of family member, resident, original income compare with current income, period of 
unemployment and persuasion. 

When studying the factors effecting the decision of being a hawker food by using Logit model 
education, marital status, original income compare with current income, period of unemployment 
and persuasion were the important factors when deciding to be a food hawker at the level of 
statistical significance. 

The result about food safety knowledge of hawker by using the Kruskal-Wallis test found that mean 
rank of Si Wichai sub district has maximum score and then was Kawila sub district. Median of food 
safety knowledge score of all sub districts was not different. 

 


