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บทคัดย่อ
การเจริญเติบโตของธุรกิจที่อยู่อาศัยที่มีมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ
ธุรกิจบ้านจัดสรร ผู้วิจัยจึงได้จัดทาปริญญานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบและศึกษาความเป็นไปได้
ของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในการวิเคราะห์รูปแบบจะใช้กฎหมายและข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการขอนุญาติจัดสรรที่ดินมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การออกแบบภายในโครงการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้ นวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการโดย 5 ตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านทาเล
ที่ตั้ง ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการองค์กรและด้านการเงิน
ในด้านรูปแบบของโครงการ โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สาหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและ
บ้ า นแฝดและไม่ จ าเป็ น ต้ อ งรายงานผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า งไรก็ ต ามโครงการดั ง กล่ าว
จะต้ อ งจั ด ให้ มี รู ป แบบตามข้ อ ก าหนดการจั ด สรรที่ ดิ น และออกแบบบ้ า นภายในโครงการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลโครงการกับข้อกาหนดและกฎหมายพบว่า
มีบางส่วนของโครงการที่ไม่ผ่านข้อกาหนดและกฎหมาย ในโครงงานนี้ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกาหนดและกฎหมาย ในการศึกษาความเป็นไปได้ทราบว่าปัจจัยด้านการตลาด
ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจัดการองค์กรช่วยส่งเสริมให้โครงการมีความน่าลงทุน
ในด้านการเงิน ค่าเงินปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีมูลค่า 18,375,630 บาท, อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ร้อยละ 10.57, อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) อยู่ที่ 1.07, ระยะเวลาคืนทุน (PB) 4 ปี 5 เดือน
จุดคุ้มทุน (BPE) ร้อยละ 87.25 ของรายได้โครงการและและมีเงินสดปลายงวดเมื่อสิ้นสุดโครงการ
114,312,246 บาท และผลการศึกษาความเป็นไปได้พบว่าโครงการบ้านจัดสรรนี้น่าลงทุน
คาสาคัญ : รูปแบบ ความเป็นไปได้ บ้านจัดสรร
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Abstract
Due to the growth of the housing business in chiang mai provice, popular
business is housing estate. Therefore the researcher was to study in the project title :
physical aspect analysis and feasibility study for housing estate project in chiang mai.
In physical aspect analysis, the regulation of the land allocation are used to analyze
physical aspect and proposed the the right solution and the replacement with the
regulations and law in this project. After that, the feasibility analysis of the project was
performance and 5 factors of analysis consistence of market factors, location factors,
environmental factors, organizational management factors and financial factors.
In physical aspect analysis, the housing project is in a residential area of single
detached and semi- detached houses. Therefore, the environmental impact was not
required to report. However, the physical aspect of the project must be in accordance
with the regulation of the land allocation and design house within the project under
the Building Control Act. When comparing project data with regulations and laws, it
was found that some construction parts of the project was not qualified according to
regulations. So, the right solution and the replacement with the regulations and law
was proposed in this project. In feasibility study, found that marketing factors, location
factors, environmental factors and organizational management factors reinforced the
worth investment of the project. In the part of finance, NPV is 18,375,630 Bath, IRR is
17.32%, BCR is 1.07, payback period is 4years 5months, breakeven point is 87.25 % of
project revenue and Cash at the end of the project is 114,312,246 Bath. The result of
feasibility analysis show that the housing estate project is suitable for investment.
Keywords : Physical aspect, Feasibility, Housing estate

