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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
 

อุตสาหกรรมอาหารหาบเร่-แผงลอย 

ลกัษณะของอุตสาหกรรมอาหารหาบเร่-แผงลอย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้มาประกอบอาชีพ 
ในอุตสาหกรรมอาหารหาบเร่แผงลอย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ 

-ระดบัการศึกษา 

-สถานภาพสมรส 

-สมาชิกในครอบครัว 

-ท่ีอยูอ่าศยั 

-ภูมิล าเนา 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม 

-รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั 

-ระยะเวลาในการวา่งงาน 

-อายเุม่ือเร่ิมประกอบอาชีพ 

-การชกัจูงเขา้สู่อาชีพ 

ความรู้ความเขา้ใจของ

ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อธุรกิจอาหาร 
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3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
       1. การศึกษาความเป็นอิสระระหว่างตวัแปรอิสระเชิงกลุ่มกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยวธีิไคสแควร์ (Chi-Square) ไดมี้การตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 
           𝐻0 = ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อรูปแบบการตดัสินใจประกอบ
อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารไม่แตกต่างกนั 
           𝐻1 = ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อรูปแบบการตดัสินใจประกอบ
อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารแตกต่างกนั 
           โดยปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส สมาชิกในครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั ภูมิล าเนา รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั ระยะเวลาใน
การวา่งงาน อายเุม่ือเร่ิมประกอบอาชีพ การชกัจูงเขา้สู่อาชีพ 
       2. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารโดยวิธีโลจิท (Logit) 
มีสมมติฐานดงัน้ี 

เพศ (SEX) ผูค้า้หาบเร่ แผงลอยอาหารท่ีเป็นเพศหญิงน่าจะมีโอกาสในการตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่ 
แผงลอยอาหาร มากกวา่เพศชาย จากการวิจยัของเรณู สังขท์องจีน (2535), ช านาญ นนัทะชยั และเอก
สิทธ์ิ แก้วค า (2546), ปิยาณี วิรุธวานิชย ์(2548) ต่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูค้า้หาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ดงันั้นผูค้า้หาบเร่ แผงลอยอาหารเพศหญิงจึงน่าจะมีโอกาสในการตั้งใจประกอบอาชีพ
หาบเร่ แผงลอยอาหารมากกวา่เพศชาย 

ระดับการศึกษา (EDU) ผูค้า้ท่ีมีระดบัการศึกษาเทียบเท่า/สูงกวา่มธัยมตน้ น่าจะมีโอกาสในการเขา้มา
ประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารน้อยกว่าผูค้ ้าท่ีมีการศึกษาไม่เกินมัธยมต้น ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
งานวิจยัของ เรณู สังขท์องจีน (2535), ช านาญ นนัทะชยั และเอกสิทธ์ิ แกว้ค า (2546), นฤมล นิราทร 
(2548), ปิยาณี  วิรุธวานิชย์ (2548) เห็นว่าผู ้ค้าหาบเร่ แผงลอยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และน่าจะมีโอกาสในการตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารมากกวา่ 

สถานภาพสมรส (STA) ผูค้า้หาบเร่ แผงลอยอาหารท่ีมีสถานภาพโสดน่าจะมีโอกาสในการเขา้มา
ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารน้อยกวา่ผูค้า้ท่ีมีสถานภาพสมรส จากผลงานวิจยัของ เรณู สังข์
ทองจีน (2535) ,ปิยาณี วิรุธวานิชย์ (2548) พบว่าผูค้ ้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นในการใช้เงินมาก จึงมีโอกาสมากในการเขา้สู่อาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร
มากกวา่ 
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จ านวนสมาชิกในครอบครัว (NUMBER) น่าจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัโอกาสในการ
ตั้งใจเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร จากนิยามเศรษฐกิจนอกระบบของHart กล่าวว่า 
เศรษฐกิจนอกระบบเป็นงานท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือน โดยมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเจา้ของกิจการ 
ใชก้ารผลิตจากแรงงาน ดงันั้นผูท่ี้มีสมาชิกครอบครัวมากสามารถใชแ้รงงานจากครอบครัวของตนใน
การช่วยประกอบการค้าได้มากจึงท าให้มีโอกาสในการตั้ งใจประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยได้
มากกวา่ 

ลักษณะที่อยู่อาศัย (HOUSE) ผูท่ี้มีบา้นเป็นของตนเองน่าจะมีโอกาสในการตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่ 
แผงลอยอาหารน้อยกว่าผูค้ ้าท่ีไม่มีบ้านเป็นของตวัเอง เน่ืองจากแนวคิดของ Hoppock ข้อมูลส่วน
บุคคลมีผลต่อการเลือกอาชีพ ซ่ึงการมีบา้นเป็นของตนเองแสดงถึงการมีทรัพยสิ์นทางการเงินท่ีดีกวา่ 
ดงันั้นผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีอยู่อาศยัจึงมีโอกาสในการตั้งใจเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร
นอ้ยกวา่ 

ภูมิล าเนา (ORI) ผูค้า้ท่ีมีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดั น่าจะมีโอกาสในการตดัสินใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่ แผง
ลอยอาหารมากกวา่ผูค้า้ท่ีมีถูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากลกัษณะของเศรษฐกิจนอกระบบ
มีการริเร่ิมการงานและมีการใช้ความช านาญงานท่ีไดม้าจากการศึกษานอกระบบ ดงันั้นผูย้า้ยถ่ินมา
จากต่างจงัหวดัส่วนใหญ่จึงมีโอกาสในการตั้งใจประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารมากกวา่  

รายได้เดิมเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน (INCO) น่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตดัสินใจเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร จากแนวคิดของ Mortimer และ Lorence รายได้
เป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ ดงันั้นผูค้า้ท่ีมีรายไดเ้ดิมนอ้ยกวา่รายไดปั้จจุบนัมี
โอกาสตั้งใจเข้าสู่อาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารมากกว่าผูค้ ้าท่ีมีรายได้เดิมมากกว่ารายได้จากการ
ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร  

ระยะเวลาในการว่างงาน (UE) น่าจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัโอกาสในการตั้งใจเขา้สู่
อาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร จากการศึกษาของ Edvard Johansson (2000) กล่าวว่า ระยะเวลาในการ
ว่างงานมีผลต่อโอกาสท่ีจะมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้ นผูท่ี้มีระยะเวลาในการว่างงานก่อน
ประกอบอาชีพเป็นเวลานาน จ าเป็นตอ้งหางานท าชัว่คราว ดงันั้นโอกาสในการตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่ 
แผงลอยจึงมีนอ้ยกวา่ 

อายุขณะเร่ิมประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร (AGE) น่าจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
โอกาสในการตั้งใจเขา้สู่อาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหาร จากแนวคิดของ Hoppock ขอ้มูลส่วนบุคคลมีผล
ต่อการเลือกอาชีพ ผูค้า้หาบเร่ แผงลอยอาหารท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาก อาจท าให้เบ่ือการ
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เป็นลูกจา้ง และอยากมีกิจการเป็นของตวัเอง ดงันั้นจึงมีโอกาสในการเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผง
ลอยอาหารสูงข้ึน 

การมีคนรู้จักชักจูงเข้าสู่อาชีพนี้ (KNOW) ผูค้า้ท่ีมีคนรู้จกัชักจูงเขา้สู่อาชีพน้ีน่าจะมีโอกาสในการ
ตั้งใจเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารมากกว่าผูค้า้ท่ีไม่มีคนรู้จกัชักจูงเขา้สู่อาชีพน้ี จาก
แนวคิดของ Hoppock ซ่ึงกล่าววา่ การเลือกอาชีพของบุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลไดว้เิคราะห์ดว้ยตนเอง
แลว้วา่อาชีพท่ีตนเลือกนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้
       3. การศึกษาความรู้ความเข้าใจองผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจอาหาร โดยวิธีการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบขา้งเดียวของค่าอนัดบั ของ Kruskal-Wallis Test มีสมมติฐานดงัน้ี 
            𝐻0 = ผูค้า้หาบเร่แผงลอยในแต่ละแขวงมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองอาหารปลอดภยัไม่แตกต่าง
กนั 
            𝐻1 = ผูค้า้อยา่งนอ้ย 1 แขวงมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองอาหารปลอดภยัแตกต่างกนั 
 
3.3 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
      ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารโดยวิธีโลจิท มี
แบบจ าลองดงัน้ี 

𝑌 = 𝐹(𝑆𝐸𝑋, 𝐸𝐷𝑈, 𝑆𝑇𝐴, 𝑁𝑈𝑀𝐵𝐸𝑅, 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸, 𝑂𝑅𝐼, 𝐼𝑁𝐶𝑂, 𝑈𝐸, 𝐴𝐺𝐸, 𝐾𝑁𝑂𝑊) 

Y  คือ รูปแบบการตดัสินใจ 
 = 1 ตั้งใจ 
= 0 ไม่ไดต้ั้งใจ 

SEX  คือ เพศของผูค้่าหาบเร่ แผงลอยอาหาร 
=1 เพศหญิง 
= 0 เพศชาย 

 EDU  คือ ระดบัการศึกษาของผูค้า้หาบเร่ แผงลอยอาหาร 
   = 1 ระดบัการศึกษาสูงกวา่มธัยมตน้ 
   = 0 ระดบัการศึกษาไม่เกินมธัยมตน้ 

STA  คือ สถานภาพการสมรส 
= 1 โสด 
= 0 ไม่โสด 

NUMBER คือ จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
HOUSE  คือ ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
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  = 1 มีบา้นเป็นของตวัเอง 
  = 0 ไม่มีบา้นเป็นของตวัเอง 
ORI  คือ ภูมิล าเนา 
  = 1 ต่างจงัหวดั 
  = 0 จงัหวดัเชียงใหม่     
INCO  คือ รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั 
  = 1 รายไดเ้ดิมนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัรายไดปั้จจุบนั 
  = 0 รายไดเ้ดิมมากกวา่รายไดปั้จจุบนั 
UE  คือ ระยะเวลาในการวา่งงาน (เดือน) 
AGE  คือ อายขุณะเร่ิมประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหาร (ปี) 
KNOW  คือ การมีคนรู้จกัชกัจูงเขา้สู่อาชีพน้ี 
  = 1 มีคนรู้จกัชกัจูงเขา้สู่อาชีพน้ี 
  = 0 ไม่มีคนรู้จกัชกัจูงเขา้สู่อาชีพน้ี 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคเอกสาร ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการอ่านและศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั รวมถึงเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงท าการเรียบ
เรียงขอ้มูลเพื่อจดัท าการวจิยั 
       2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ด าเนินการโดยผูว้จิยัและผูช่้วยจ านวน 1 ราย ด าเนินการออก
พบปะและช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง แลว้จึงท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
โดยถามขอ้มูลตามแบบสอบถาม เพื่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล และในส่วนของลกัษณะ
ของอุตสาหกรรมอาหารหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์จาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในส านกังานเทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
       ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
       1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผูว้จิยัใชก้ารสัมภาษณ์บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
ส านกังานเทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพหาบเร่แผงลอยอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้การบรรยายถึงลกัษณะ
ของหาบเร่แผงลอยอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมภาพประกอบ 
       2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบดว้ย 
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            2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะของการคา้หาบเร่แผงลอย
อาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม ประกอบดว้ยความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
            2.2 เพื่อทดสอบว่าตวัแปรในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัว ท่ีอยู่อาศยั ภูมิล าเนา และปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม อนั
ไดแ้ก่ รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั ระยะเวลาในการวา่งงาน อายเุม่ือเร่ิมประกอบอาชีพ และ
การชกัจูงเขา้สู่อาชีพ วา่ปัจจยัดงักล่าวมีความแตกต่างกนัหรือไม่ระหวา่งตวัแปร โดยสถิติท่ีใชท้ดสอบ
คือ ไคสแควร์ (Chi-Square) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (α = 0.05) 
           2.3 เพื่อทดสอบว่าตวัแปรในด้านปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัว ท่ีอยู่อาศยั ภูมิล าเนา และปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม อนั
ไดแ้ก่ รายไดเ้ดิมเม่ือเทียบกบัรายไดปั้จจุบนั ระยะเวลาในการวา่งงาน อายเุม่ือเร่ิมประกอบอาชีพ และ
การชกัจูงเขา้สู่อาชีพ มีผลต่อการเขา้มาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารหรือไม่ โดยสถิติท่ีใช้
ทดสอบคือ การวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)   
           2.4 น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นถามค าถามเก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจในดา้นอาหารปลอดภยัของหน่วยงานส านกัสุขาภิบาลอาหารและน ้ า โดยมีค าถามทั้งหมด 
12 ค  าถาม หากตอบถูกได ้1คะแนน และตอบผิดได ้0 คะแนน แลว้จึงน าคะแนนท่ีได้มาวเิคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และใช้วิธี การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบข้างเดียวของค่าอันดับ ของ Kruskal-Wallis Test เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ 
ระหว่างแขวงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีทั้งหมด 4 แขวง คือ 
แขวงนครพิงค ์แขวงกาวลิะ แขวงเมง็ราย แขวงศรีวชิยั 
 
3.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
       3.6.1 ขอบเขตประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
    ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารท่ีประกอบอาชีพ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงจากการส ารวจร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่(กระทรวงพลงังาน, 2556: ออนไลน์) พบวา่มีร้านคา้จ านวน 3,332 ร้าน แต่จ านวนท่ีแทจ้ริงมี
จ านวนสูงกวา่นั้นมาก 
       3.6.2 การก าหนดขนาดของตัวอย่าง 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูค้า้หาบเร่แผงลอยอาหารท่ีประกอบอาชีพในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ซ่ึงจากการส ารวจของกระทรวงพลงังาน เม่ือปี พ.ศ.2556 พบว่า มีจ  านวน 3,332 ร้าน 
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ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน 
ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) มาใชด้งัน้ี 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

โดยก าหนดให ้
  
 n = จ านวนตวัอยา่ง 
 N = จ านวนผูค้า้หาบเร่ แผงลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 e = ระดบัความคลาดเคล่ือนก าหนดไวท่ี้ 7% 
 จ านวนร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี2556 มีจ านวน 3,332 
ร้าน (กระทรวงพลงังาน,2556: ออนไลน์) ดงันั้น n จึงมีค่าดงัน้ี 
 

𝑛 =
3,332

1 + 3,332(0.07)2
 

𝑛 = 192.30325   ≈ 200 ตวัอยา่ง 
 

 โดยในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยอาหารในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลจากประชากรจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน ดงันั้นการ
วจิยัคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งตามแขวงตามตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัโดยแบ่งตามแขวง 

ช่ือแขวง จ านวนตัวอย่าง 

แขวงกาวลิะ 50 
แขวงนครพงิค์ 50 
แขวงเม็งราย 50 
แขวงศรีวชัิย 50 

รวม 200 
 เม่ือไดจ้  านวนตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่แลว้จึงท าการเก็บตวัอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) โดยค านึงถึงความร่วมมือในการตอบเป็นส าคญั โดยพื้นท่ีในการ
เก็บตวัอยา่ง แบ่งตามแขวงดงัน้ี 
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 1) แขวงกาวิละ ได้แก่ ตลาดสันป่าข่อย บริเวณหลังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ถนนแก้ว
นวรัตน์ ถนนเจริญเมือง และบริเวณหนา้สุสานสันกู่เหล็ก 
 2) แขวงนครพิงค์ ไดแ้ก่ บริเวณตลาดสมเพชร ตลาดวโรรส ตลาดตน้ล าไย และบริเวณหน้า
โรงเรียนยพุราช 
 3) แขวงเมง็ราย ไดแ้ก่ บริเวณหนา้ศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ ลานประตูเชียงใหม่ และถนนชา้ง
คลาน  
 4) แขวงศรีวิชัย ได้แก่ บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลาดต้นพะยอม ตลาดประตู
เชียงใหม่ ตลาดประตูชา้งเผอืก ขา้งสุสานสันติธรรม 


