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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  มนุษยทุกคนลวนมีความตองการข้ันพื้นฐานเหมือนๆกัน คือ ปจจัยส่ี ซ่ึงไดแก อาหาร ยา
รักษาโรค ท่ีอยูอาศัย และเส้ือผาเคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยส่ีดังกลาวซ่ึงจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหท่ีอยูอาศัยมีการพัฒนาข้ึนหลากหลาย
รูปแบบ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และคอนโดมิเนียม เปนตน 
  เชียงใหมเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางท้ังดานเศรษฐกิจและการปกครองในเขตภาคเหนือ
ตอนบนแบงการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 204 ตําบล และ 2,066 หมูบาน มีหนวยงานบริหาร
ราชการสวนกลาง 166 หนวยงาน หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค 34 หนวยงาน และ
หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน อันประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล
นคร 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 93 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 113 แหง 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม, 2554) และจากการที่เปนจังหวัดศูนยกลางของการปกครองใน
ภาคเหนือ ทําใหจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนประชากรมากเปนอันดับท่ี 5 ของประเทศ รองจาก 
กรุงเทพฯและปริมลฑล นครราชสีมา อุบลราชธานี และขอนแกน โดยมีจํานวนประชากรในป 2553  
1,640,479 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3 ของท้ังประเทศ (กรมการปกครอง, 2554) 
  เม่ือพิจารณาดานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคา
คงท่ีของจังหวัดเชียงใหม  มีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 51,758 ลานบาท ในป  2550 เปน  51,927  ลานบาท
ในป  2551 หรือมีอัตราการเพิ่มรอยละ 0.33 และมีมูลคาเพิ่มข้ึนเปน  52,177 ลานบาทในป 2552 
โดยมีอัตราการเพ่ิมรอยละ  0.48 ดังนั้นผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงตอหัวของชาวเชียงใหมในป 
2550มีมูลคา 31,097บาทและเพิ่มข้ึนเปน 31,960 บาทในป 2552 (ตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1 ผลิตภัณฑประจําจังหวัดเชียงใหม (GPP) ณ ราคาคงท่ีจํานวนประชากร และผลิตภัณฑ
   ประจําจังหวัดท่ีแทจริงตอหัว ป 2550 – 2552 
 

 
ป 
 

ผลิตภณัฑประจํา
จังหวัดเชียงใหม  
ณ ราคาคงท่ี 

 
จํานวนประชากร 

ผลิตภณัฑประจํา
จังหวัดท่ีแทจริงตอหัว 

 
(บาท) (ลานบาท) (ลานคน) 

2550 51,758 
 

1.66 
 

31,097 
 

2551 51,927 
(0.33) 

1.67 
(0.35) 

31,088 
(-0.03) 

2552 52,177 
(0.48) 

1.63 
(-2.26) 

31,960 
(2.80) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราการเพ่ิมขึ้น 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 

 
  จากการท่ีเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจและการปกครองของภาคเหนือและจํานวน
ประชากรท่ีมากติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ผลิตภัณฑประจําจังหวัดท่ีมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน
ทุกป เปนผลทําใหจังหวัดเชียงใหมมีความตองการท่ีอยูอาศัยมาก สวนหน่ึงมาจากการที่นักธุรกิจ 
ประชาชนท่ัวไป และชาวตางชาติมีความตองการที่จะมาประกอบธุรกิจและพักอาศัยเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีตองการพํานักระยะยาวในชวงเกษียณอายุ  กลุมประชาชนในจังหวัดอ่ืนท่ี
ตองการมีบานหลังท่ี 2 ในเชียงใหมผูท่ียายเขามาทํางานในจังหวัดเชียงใหม หรือแมกระท่ังผูท่ี
ตองการที่จะขยายครอบครัว ซ่ึงทุกคนลวนมีความตองการท่ีอยูอาศัยท้ังส้ิน เม่ือความตองการท่ีอยู
อาศัยมีมาก จึงกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยมากข้ึน
ดวยเชนกัน โดย เฉพาะในภาคกอสรางและอสังหาริมทรัพยเปนสัดสวนถึงรอยละ 13.5  ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) 
  นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจากจํานวนท่ีอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหมตั้งแตป 2544 จนถึงป 2553 
พบวาจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนบานท่ีจดทะเบียน (Housing Stock) เพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป 
โดยในป 2547 มีท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ถึง23,382 หนวย หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.2 
(ตารางท่ี  1.2)นอกจากนี้ยังพบวาจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนบานท่ีจดทะเบียนมากเปนอันดับท่ี 4รอง



3 
 

จาก กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี และชลบุรีตามลําดับ และจํานวนบานท่ีจดทะเบียนในเชียงใหม
มีสัดสวนรอยละ 3 เม่ือเทียบกับจํานวนบานท่ีจดทะเบียนท้ังประเทศ ซ่ึงถือวาเปนสัดสวนเดียวกัน
กับจํานวนประชากรของจังหวัดเชียงใหมเม่ือเทียบกับท้ังประเทศ (กรมการปกครอง, 2544–2553) 
 
ตารางท่ี 1.2 จํานวนท่ีอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหม ป 2544 – 2553 
 

ป พ.ศ. จํานวนท่ีอยูอาศัย 
(หนวย) 

การเปล่ียนแปลง
(หนวย) 

อัตราการเปล่ียนแปลง
(รอยละ) 

2544 526,496 - - 
2545 537,573 11,077 2.1 
2546 551,696 14,123 2.6 
2547 575,078 23,382 4.2 
2548 591,589 16,511 2.9 
2549 607,059 15,470 2.6 
2550 619,145 12,086 2.0 
2551 636,928 17,783 2.9 
2552 650,667 13,739 2.1 
2553 663,240 12,573 1.9 

เฉล่ียป 2544-2553 595,947 14,401 2.5 
ที่มา : กรมการปกครอง, 2544 - 2553 

 
  หากพิจารณาจากการขออนุญาตกอสรางในจังหวัดเชียงใหม โดยดูจากจํานวนใบอนุญาต
กอสราง พบวามีการขออนุญาตกอสรางใหมประมาณ 10,000 อาคารทุกป ในจํานวนนี้สวนใหญ
เปนการขออนุญาติกอสรางท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวถึงรอยละ 95.8 ของการกอสรางท้ังหมดใน
ป 2552 ท่ีเหลือเปนการกอสรางอาคารพาณิชย อาคารสูง และอาคารสํานักงานตามลําดับ(ตาราง 1.3) 
 
 
 
ตารางท่ี 1.3 จํานวนใบอนญุาตกอสรางในจังหวัดเชียงใหมจําแนกตามประเภท ป 2547 – 2552 
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   หนวย : อาคาร  

ประเภทท่ีอยูอาศัย ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
บานเดี่ยว 10,951 

(94.9) 
11,001 
(93.4) 

10,269 
(94.0) 

9,894 
(94.3) 

8,843 
(94.2) 

9,757 
(95.8) 

อาคารเพื่อการพาณิชย 564 
(4.9) 

756 
(6.4) 

563 
(5.2) 

454 
(4.3) 

400 
(4.3) 

291 
(2.9) 

อาคารสูง 19 
(0.2) 

27 
(0.2) 

91 
(0.8) 

146 
(1.4) 

132 
(1.4) 

132 
(1.3) 

อาคารสํานักงาน - 
- 

- 
- 

- 
- 

3 
(0.03) 

8 
(0.1) 

2 
(0.02) 

รวม 11,534 
(100) 

11,784 
(100) 

10,923 
(100) 

10,497 
(100) 

9,383 
(100) 

10,182 
(100) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือสัดสวนของประเภทท่ีอยูอาศัย 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553 

 
  การกอสรางบานเพื่ออยูอาศัยนั้น แบงเปน 2ประเภทคือประเภทแรกมาจากการท่ีผูบริโภค
ทําการวาจางผูรับเหมากอสรางหรือบริษัทรับสรางบาน เพื่อปลูกบานตามความตองการของ
ผูบริโภคเอง และอีกประเภทหนึ่งคือผูบริโภคซ้ือจากผูประกอบการบานจัดสรรท่ีทําการจัดแบง
ท่ีดินและสรางบานพรอมขายโดยใหผูบริโภคเลือกซ้ือตามตองการ ซ่ึงธุรกิจบานจัดสรรในยุคแรกๆ
นั้นเร่ิมตนมาจากการรับสรางบานหรือการรับเหมากอสราง จากน้ันไดพัฒนาไปสูการสรางบาน
แบบจัดสรรซ่ึงขยายการกอสรางบานเดี่ยวจากในเมืองไปสูชานเมือง เม่ือราคาท่ีดินและราคา
อุปกรณกอสรางเพิ่มสูงข้ึน จึงเร่ิมมีการพัฒนารูปแบบจากบานเด่ียวเปนทาวนเฮาสซ่ึงมีราคาตํ่ากวา 
หลังจากนั้นเม่ือเทคโนโลยีในการกอสรางมีการพัฒนามากข้ึน ท่ีอยูอาศัยแนวราบแบบเดิมจึงเปล่ียน
มาเปนแนวสูงเชนคอนโดมิเนียม (ผกาแกว จิตรักษ, 2549)เม่ือความตองการท่ีอยูอาศัยยังคงมี
ตอเนื่อง ธุรกิจกอสรางหรือภาคอสังหาริมทรัพยจึงเร่ิมเขามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน โดยในจังหวัด
เชียงใหมนั้นธุรกิจบานจัดสรร เร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2517 โดยในระยะแรกเปนเพียงการจัดสรรท่ีดิน
เปลาเพื่อแบงขาย หลังจากนั้นก็เปล่ียนเปนการสรางบานพรอมท่ีดินแบงขาย ซ่ึงปรากฏวาไดรับ
ความนิยมมาก หลังจากนั้นเปนตนมาธุรกิจบานจัดสรรในจังหวัดเชียงใหมก็เติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง 
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  จากการสํารวจขอมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห พบวา ธุรกิจบานจัดสรรในจังหวัด
เชียงใหมมีการกระจายตัวอยูรอบๆ ตัวเมืองเชียงใหมในทุกดานยกเวนทางทิศตะวันตก แตจะกระจุก
ตัวหนาแนนทางดานทิศใต และ ทิศตะวันออกของตัวเมือง ท้ังนี้กระจายอยูในพ้ืนท่ี 7 อําเภอหลักๆ 
ไดแก อําเภอเมือง หางดง สารภี สันกําแพง ดอยสะเก็ด สันทราย และแมริมโดยในเขตอําเภอสัน
ทรายมีโครงการจัดสรรท่ีอยูระหวางขาย มากท่ีสุดถึง 39โครงการ จํานวนบาน 4,739 หนวย ในป 
2551 และ 32 โครงการ จํานวนบาน 3,196 หนวย ในป 2552 รองลงมาคือ อําเภอเมือง จํานวน 21 
โครงการ 2,456 หนวย และอําเภอสันกําแพง จํานวน 15 โครงการ 2,375 หนวยตามลําดับ ในป 
2552 (ตารางท่ี 1.4) 
 
ตารางท่ี 1.4 จํานวนโครงการท่ีอยูอาศัยและจํานวนหนวยท่ีอยูระหวางการขายในจังหวัดเชียงใหม  
   ป 2551 - 2552 
 

อําเภอ ป 2551 ป 2552 

โครงการ หนวย โครงการ หนวย 
สันทราย 39 4,739 32 3,196 
เมือง 16 2,437 21 2,456 
สันกําแพง 16 2,278 15 2,375 
หางดง 19 1,816 27 2,264 
ดอยสะเก็ด 18 2,846 12 1,769 
สารภี 9 863 8 879 
แมริม 5 823 6 628 
แมออน 1 130 1 381 
สันปาตอง 1 60 2 46 
รวม 124 15,992 124 13,994 

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2553 
 
   จากจํานวนโครงการบานจัดสรรท้ังหมดในจังหวัดเชียงใหม หากแบงตามลักษณะการ
บริหารจัดการของผูประกอบการจะพบวามีท้ังโครงการท่ีบริหารจัดการโดยผูประกอบการที่เปน
บริษัททองถ่ิน เชน โครงการ ดิ เออบานา  บริหารงานโดยบริษัท ปาลม สปริง เพลส จํากัด โครงการ 
เดอะ รีเจนท  โครงการ แกรนด เอมเพอเรอร บริหารงานโดยบริษัท ทรอปคอลโฮม จํากัด และ 
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โครงการ รุงเรืองควอลิตี้เฮาส บริหารงานโดยบริษัท รุงเรืองควอลิตี้เฮาส จํากัด เปนตน และอีกสวน
หนึ่งเปนโครงการท่ีบริหารจัดการโดยผูประกอบการที่เปนบริษัทจากสวนกลางหรือกรุงเทพและ
ปริมณฑล เชน โครงการ ทิพภิรมย บริหารงานโดยบริษัท พูนสิน พรอพเพอรตี้ จํากัด โครงการ วรา
รมย และ ลัดดารมย บริหารงานโดยบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด(มหาชน) โครงการ ศุภาลัย วิลล 
บริหารงานโดยบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) และ โครงการ เดอะ กรีนเนอร่ี แมโจ บริหารงานโดย
บริษัท แอล ดับบลิว เอส เรียลเอสเตส จํากัด เปนตน ผูประกอบการจากสวนกลางดังกลาวไดขยาย
กิจการออกมาตามจังหวัดใหญท่ีมีศักยภาพในการทําธุรกิจ จากทําเนียบบานจัดสรร นิตยสาร โฮม
บายเออรส ไกด เชียงใหม ป 2554 พบวา โครงการบานจัดสรรในจังหวัดเชียงใหมท่ีมีอยูในป 2554 
ประกอบดวยโครงการที่ดําเนินกิจการโดยผูประกอบการทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 92.5 และ ดําเนิน
กิจการโดยผูประกอบการท่ีมาจากสวนกลางหรือคิดเปนรอยละ 7.5  
  นอกจากนี้โครงการบานจัดสรรท่ีดําเนินกิจการในจังหวัดเชียงใหม ยังประกอบไปดวย การ
สรางท่ีอยูอาศัยหลากหลายประเภท เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย จากการ
สํารวจท่ีอยูอาศัยในโครงการจัดสรรท่ีอยูระหวางขายโดยธนาคารอาคารสงเคราะห พบวา ท่ีอยู
อาศัยในโครงการจัดสรรท่ีอยูระหวางขายน้ัน เปนบานเด่ียวถึงประมาณรอยละ 90 รองลงมาคือ 
อาคารพาณิชย  บานแฝด และทาวนเฮาส ตามลําดับ (ตารางท่ี 1.5) 
 
ตารางท่ี 1.5 จํานวนหนวยท่ีอยูอาศัยระหวางการขายในจังหวัดเชียงใหมจําแนกตามประเภท 
 

ประเภท 
ไตรมาส 3 ป 2551 ไตรมาส 3 ป 2552 

จํานวน (หนวย) รอยละ จํานวน (หนวย) รอยละ 
บานเดี่ยว 11,057 93.2 10,131 93.3 
อาคารพาณิชย 469 3.9 356 3.3 
บานแฝด 152 1.3 280 2.6 
ทาวนเฮาส 194 1.6 91 0.8 
รวม 11,872 100 10,808 100 

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2553 

 
  จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาท่ีอยูอาศัยสวนใหญในจังหวัดเชียงใหมเปนท่ีอยู
อาศัยประเภทบานเด่ียว ซ่ึงมีท้ังท่ีผูอยูอาศัยวาจางปลูกเองและจากการสรางเพื่อขายของโครงการ
จัดสรร ท้ังนี้โครงการจัดสรรยังสามารถแยกเปนโครงการท่ีบริหารโดยผูประกอบการทองถ่ิน และ
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โครงการท่ีบริหารโดยผูประกอบการจากสวนกลางที่เล็งเห็นศักยภาพของตลาดท่ีอยูอาศัยในจังหวัด
เชียงใหม โดยเฉพาะท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวซ่ึงเปนตลาดท่ีอยูอาศัยท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม 
ปริมาณความตองการยังมีอยูตอเนื่องและเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเภทอื่นๆ สวน
ปริมาณการผลิตก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนกัน จากงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ท่ีอยูอาศัยในโครงการจัดสรรของจังหวัดเชียงใหมท่ีผานมานั้น พบวามีอยูไมมาก และไมได
ทําการศึกษาเฉพาะเจาะจงในบานเดี่ยว เชน รุงลาวัลย  คําปน(2550)ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือบานในโครงการจัดสรร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเชียงใหม โดย
เปรียบเทียบระหวางผูซ้ือชาวไทยและชาวตางชาติ จําลอง  วงศศิริอํานวย(2551) ทําการศึกษาความ
พึงพอใจของลูกคาในบานสรางเสร็จกอนขายและปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานสรางเสร็จกอน
ของโครงการของบริษัทแลนด แอนด เฮาส ในจังหวัดเชียงใหมเทานั้น  นอกจากน้ัน วรลักษณ  ศิริ
จันทรพงค(2553)ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือบานในจังหวัดเชียงใหม และปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือบาน โดยแยกทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคท่ีซ้ือบานจัดสรร
และท่ีใชบริการผูรับเหมากอสราง  
  ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือบานจากโครงการบานจัดสรร
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบผูบริโภคที่ ซ้ือบานเด่ียวจาก
ผูประกอบการทองถ่ินกับผูประกอบการจากกรุงเทพฯและปริมณฑลวามีพฤติกรรมเหมือนกันหรือ
แตกตางกันอยางไร นอกจากนี้ยังทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจากโครงการ
จัดสรรในจังหวัดเชียงใหมและความพึงพอใจจากการซื้อบานจากโครงการจัดสรรในจังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการบานจัดสรรท้ังท่ีอยูในทองถ่ินและ
จากกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจากโครงการจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม 
 2.เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือบานจากโครงการจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในการซ้ือบานจากโครงการจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  ผลการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีอยูในธุรกิจการสรางบาน และผูท่ี
ประกอบการบานจัดสรรในจังหวัดชียงใหม โดยสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนการ
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ผลิตและพัฒนากลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางถูกตอง 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาน้ี ทําการศึกษากับกลุมผูบริโภคท่ีซ้ือและเขาอยูอาศัยในบานจัดสรรประเภทบาน
เดี่ยว ท้ังจากโครงการท่ีบริหารโดยผูประกอบการทองถ่ินและผูประกอบการจากสวนกลางต้ังแต
ชวงป 2547–2553 ท้ังนี้ไมรวมถึงการซ้ือท่ีดินเปลาในโครงการจัดสรร การซื้อบานมือสอง การซื้อ
บานเพื่อขายตอโดยไมไดอยูอาศัย และการซ้ือบานเพื่อใหผูอ่ืนเชา  
 
1.5 นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
  ธุรกิจบานจัดสรร หมายถึง การลงทุนดานการจัดการท่ีดิน โดยแบงท่ีดินออกเปนแปลงยอย 
เพื่อทําท่ีอยูอาศัยขายใหแกผูบริโภค พรอมกับจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 
  โครงการบานจัดสรร หมายถึง โครงการประเภท บานเด่ียว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคาร
พาณิชย และท่ีดินเปลาจัดสรร นับรวมโครงการท่ีไดรับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินและไมไดรับ
ใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน ตามพ.ร.บ.การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 และมีหนวยเหลือขายต้ังแต 6 หนวย
ข้ึนไป ท้ังนี้ไมนับรวมบานจัดสรรของการเคหะแหงชาติ และในการศึกษานี้หมายถึงโครงการท่ีอยู
ในเขตจังหวัดเชียงใหมเทานั้น 
  บานหมายถึง บานเดี่ยว คือ บานท่ีปลูกสรางเพียงหลังเดียวบนเนื้อท่ีไดกําหนดไว มีผนัง
แยกจากบานหลังอ่ืนท้ัง 4 ดาน รูปแบบจะแตกตางกันตามท่ีแตละโครงการจะกําหนด ซ่ึงจะมีท้ังท่ี
เปนบานช้ันเดียว และสองช้ัน (แตสวนใหญจะเปนบานช้ันเดียวหรือช้ันคร่ึง) เนื้อท่ีของบานแบบน้ี 
จะอยูระหวาง 40-100 ตารางวา องคประกอบของบานแบบนี้ จะประกอบดวย หองรับแขก 
หองนอน หองน้ํา และหองครัว สําหรับบริเวณบาน นอกจากจะเปนบริเวณสําหรับจอดรถแลว 
อาจจะมีบริเวณสําหรับพักผอน หรือจัดสวนบาง ข้ึนอยูกับขนาดเนื้อท่ีบาน  
  ผูบริโภค หมายถึงในการศึกษานี้จะหมายถึงผูท่ีไดซ้ือบานเดี่ยวจากโครงการจัดสรรใน
จังหวัดเชียงใหม 
 


