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บทคัดย่อ 
 
การเจริญเติบโตของธุรกิจที่อยู่อาศัยที่มีมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ

ธุรกิจบ้านจัดสรร ผู้วิจัยจึงได้จัดท าปริญญานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบและศึกษาความเป็นไปได้
ของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในการวิเคราะห์รูปแบบจะใช้กฎหมายและข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการขอนุญาติจัดสรรที่ดินมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การออกแบบภายในโครงการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์           
ความเป็นไปได้ของโครงการโดย 5 ตัวแปรส าหรับการวิเคราะห์ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านท าเล
ที่ตั้ง ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการองค์กรและด้านการเงิน  

ในด้านรูปแบบของโครงการ โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและ
บ้านแฝดและไม่จ าเป็นต้องรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว      
จะต้องจัดให้มีรูปแบบตามข้อก าหนดการจัดสรรที่ดินและออกแบบบ้านภายในโครงการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลโครงการกับข้อก าหนดและกฎหมายพบว่า        
มีบางส่วนของโครงการที่ไม่ผ่านข้อก าหนดและกฎหมาย ในโครงงานนี้ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้ถูกต้องตามข้อก าหนดและกฎหมาย ในการศึกษาความเป็นไปได้ทราบว่าปัจจัยด้านการตลาด 
ด้านท าเลที่ตั้ง 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 
 
ค าส าคัญ : 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 
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	09 บทที่ 2.pdf
	2.1 การศึกษารูปแบบของโครงการ
	2.1.1 พระราชบัญญัติผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
	พระราชบัญญัติผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ในการห้ามหรืออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ที่ดินใช้เพื่อพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ...
	ผังเมืองรวมมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. เส้นทางสัญจร 3. โครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะอื่นๆ การประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาพื้นที่นั้นๆว่าสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใดได้บ้าง การใช้ที่ดินแต่ล...
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนก ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
	1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง มีเส้นทแยงสีขาวให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก...
	2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๔๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์...
	3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจ...
	4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ป...
	5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้า...
	6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก...
	7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเ...
	8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอกให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่...
	9) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การรักษาค...
	10) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓๐๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อนให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอา...
	11) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๓๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงินให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้นและห้ามใช...
	2.1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
	กล่าวถึงการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบปฏิบัติตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดของเอกสารแนบท้...
	เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 กล่าวถึง ลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย
	เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 กล่าวถึง แม่น้ำสายหลัก 23 สายของประเทศไทย
	เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 กล่าวถึง ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
	เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 กล่าวถึง แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.1.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2543
	กล่าวถึงการควบคุมการจัดสรรที่ดิน เป็นการจัดสรรที่ดินหรือการจำหน่ายที่ดินที่ได้      แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแ...
	โดยภาพรวมแล้วข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินแบ่งออกเป็น 8 หมวด โดยแต่ละหมวด  มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้
	หมวด 1 จะเกี่ยวกับหลักการจัดทำแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินโดยมีแผนที่สังเขปที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดินลักษณะที่ดินบริเวณโดยรอบเส้นทางเข้าออกสู่บริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมือง ตามกฎห...
	หมวด 2 ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินทีทำการจัดสรรจะอธิบายเกี่ยวกับการแสดงเนื้อที่ระบุขนาดของแปลงย่อย ขนาดเล็ก แบ่งแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายไม่เกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่ต่ำกว่า 19 ไร่ ขนาดกลาง แบ่งแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 100-499 แปลง หรือเนื้อที่ 19-100 ไร่ ข...
	1) บ้านเดี่ยว ความกว้างและความยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตรและมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า           50 ตารางวา หากความกว้างหรือความยาวไม่ได้ขนาดต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 60 ตารางวา
	2) บ้านแฝด ความกว้างไม่ต่ำกว่า 8 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา
	3) บ้านแถว ความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา
	4) อาคารพาณิชย์ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา
	หมวด 3 ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับสาธารณสุขการจัดการให้พื้นที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดินปราศจากขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
	หมวด 4 ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบการระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียไปยังแหล่งรองรับน้ำทิ้งที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียง และเรื่องความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำของระบบระบายน้ำได้กำหนดเกณฑ์รองรับฝนต...
	หมวด 5 ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัยเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับถนนไม่ว่าจะสำหรับทางเข้าออกของโครงการการกำหนดความกว้างของทางเข้าตามข้อกฎหมาย เช่นถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลงเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 19 ไร...
	หมวด 6 ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค จะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา การจัดทำจะดำเนินการตามแบบแปลนแผนผังที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยราชการ หรือ องค์การของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมเรื่องไฟฟ้าหรือ ประปา โดยให้ผู้จัดสรรที่ดินเสนอแบบก่อสร้า...
	หมวด 7 ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับผังเมืองโดยการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการผังเมือง ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
	หมวด 8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จำเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม การส่งเสริม      สภาพความเป็นอยู่และการบริหารชุมชนเกี่ยวกับการกันพื้นที่เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะต้องจัดให้มีพื้นที่เพื่อจัดทำสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา จำนวน 1 แห่งโดยคำนว...
	2.1.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2522
	กฎหมายแม่บทที่เกี่ยวแก่การควบคุมอาคารคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายมหาชน ที่ว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีกฎหมายอีกเป็นจำนวนมากที่ออกโดยอาศัย    ความตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่นกฎ หรือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎหมายที่ออกโดยองค์กรหรือเจ้าพนัก...
	หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร อาทิเช่น รายการเอกสารและหลักฐาน สถานที่ยื่นขอ และเจ้าพนักงาน ค่าธรรมเนียมขั้นตอนและเวลาพิจารณา ผลพิจารณาและคำสั่ง (อนุญาต คำสั่งแก้ไขฯ) การใช้ใบอนุญาต อายุ และการต่ออายุใบอนุญาต สถาปัตยกรรม ระบบและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องแก่งานอ...
	หมวด 1 กล่าวถึงลักษณะของอาคารห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกว้าง       จากแนวศูนย์กลางเสาหนึ่งไปเสาหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตรการบังคับระยะความลึกอาคาร ความสูง ความกว้างอาคารห้องแถว การกำหนดระยะรั้วหรือกำแพงความกว้าง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสะพาน   ป้ายหร...
	หมวด 2 กล่าวถึงส่วนต่างๆของอาคารจะแบ่งเป็น 4 ส่วนส่วนที่ 1 เกี่ยวกับวัสดุอาคาร       เสาคานผนังห้องแถว หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อติดตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นโดนตรง ส่วนที่ 2 พื้นที่ภายในอาคาร การกำหนดพื้นที่รวมภายในต้องไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นต้น ช่องทางเ...
	หมวด 3 กล่าวถึงพื้นที่ภายนอกอาคารจะกำหนดเกี่ยวกับที่ว่างภายนอกอาคาร เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 เป็นต้นโดยจะแบ่งตามชนิดของอาคารไม่ว่าจะเป็น ห้องแถว บ้านแฝด คลังสินค้า บ้านแถวเป็นต้น
	หมวด 4 กล่าวถึงแนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร จะอธิบายเกี่ยวกับแนวอาคารที่ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ระยะร่นถอย อาจจะแบ่งตามลักษณะของถนน การกำหนดระยะห่าง   จากถนนของรั้ว หรือการก่อสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกันอาจจะแบ่งตามลักษณะของอาคารนั้นๆ

	2.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
	1) การวิเคราะห์ด้านการตลาด
	2) การวิเคราะห์ด้านทำเลที่ตั้ง
	3) กาววิเคราะห์ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
	4) การวิเคราะห์ด้านการจัดการองค์กร
	5) การวิเคราะห์ด้านการเงิน
	2.2.1 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
	เป็นการวิเคราะห์ความต้องการในการซื้อสินค้าของลูกค้าและวิเคราะห์การขายในตลาดของ  ผู้ให้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใดและผู้ซื้อยังมีความต้องการสินค้าในตลาดอยู่หรือไม่
	2.2.1.1 ลักษณะของตลาด
	2.2.1.2 การวิเคราะห์ตลาดส่วนประสมของตลาด 5P
	2.2.1.3 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis)

	2.2.2 การวิเคราะห์ด้านทำเลที่ตั้ง
	ในแต่ละภูมิประเทศมีลักษณะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไป หากเราต้องการให้ลูกค้าสนใจเราควรรู้ลักษณะนิสัยของกลุ่มเป้าหมายและเลือกทำแลที่ตั้งให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่     ของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งมีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้ [3]
	1) กฎหมาย โครงการก่อสร้างจำเป็นต้องอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ของแต่ละภูมิภาครวมถึงต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มดำเนินการสร้างจนถึงการอยู่อาศัย กฎหมายถือเป็นเสมือนเครื่องยืนยันและข้อบังคับให้โครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นสิ่ง...
	2) ความสะดวกในด้านการเข้าถึงตัวโครงการ การเดินทางเข้าถึงสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการอยู่อาศัย หากโครงการใดมีความลำบากและซับซ้อนในการเข้าถึงโครงการจะทำให้การตัดสินใจของลูกค้าเป็นไปได้ยากขึ้น ดังนั้นโครงการจึงควรมีการสัญจรที่ง่ายไม่ซับซ้อน ต่อการเข้า...
	3) ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์ หากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการดีหรือเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของลูกค้าจะทำให้โครงการเป็นที่น่าสนใจ
	4) ความพร้อมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกถือเป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการดำรงชีวิตเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน หากบริเวณใกล้เคียงโครงการมีปัจจัยอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ทำให้โครงการมีความน่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ซื้อมากขึ้น...
	5) ความสะดวกในการหาทรัพยากรก่อสร้าง การก่อสร้างจำเป็นต้องมีทุน คือ เงิน แรงงานและวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้เพื่อนำมาก่อสร้างหากการเข้าถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นไปได้ลำบากจะทำให้มีผลกับการก่อสร้างเป็นอย่างมาก นั่นทำให้เราต้องพิจารณาถึงความสะดวกให้การจัดหาทรัพยา...
	2.2.3 การวิเคราะห์ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
	สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกรบกวนหรือทำลายจะทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยในการก่อสร้างทุกประเภทจำเป็นต้องทำลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมและสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเก...
	เพื่อไม่ให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากจึงจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมบางส่วน ให้อยู่คงเดิมเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ร่วมกับสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นใหม่เราจึงต้องวิเคราะห์ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมก่อนทำการก่อสร้างโดยในการก่อสร้างจะมีกฎหมายควบคุมด้านสภา...
	2.2.4 การวิเคราะห์ด้านการจัดการองค์กร
	ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอาจมีผลการศึกษาที่ดี น่าพอใจ และคุ้มค่าแก่การลงทุนแต่เมื่อทำการดำเนินโครงการไปได้ซักระยะปรากฏว่าผลของโครงการไม่เป็นไปตามความต้องการหรือแผนงานที่กำหนด สาเหตุอาจเกิดจากการบริหารภายในองค์กรที่ไม่มีคุณภาพ ขาดระบบการทำงานที...
	เจ้าของโครงการและผู้บริหารโครงการจำเป็นต้องใช้บริการผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นมืออาชีพ เพื่อให้โครงการก่อสร้างสำเร็จซึ่งระบบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้นั้นคือ ระบบส่งโครงการ ผู้ประกอบการและผู้บริหารโครงการจึงต้องเลือกระบบส...
	2.2.5 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
	ในงานก่อสร้างต้นทุนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากในการก่อสร้างจำเป็นต้องมี สถานที่ แรงงาน ผู้ประกอบการ และเงิน เป็นสิ่งที่จำเป็นในงานก่อสร้าง เงินถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการหาสถานที่ แรงงาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเพราะเงินเป็นสื่อ...
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	ทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นพื้นที่สีเหลืองที่เหมาะแก่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านจัดสรร มีความได้เปรียบในด้านระยะทางซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอเมือง รวมถึงอยู่ใกล้กับถนนสายหลักที่เป็นทางสัญจรหลัก แต่ถนนที่จะใช้สัญจรไปยังถนนเส้นหลักน...
	ในการวิเคราะห์ความเป้นไปได้ของสภาพแวดล้อม จากการประเมินผลประทบในด้านสภาพภูมิประเทศ การเกิดแผ่นดินไหว ทรัพยากรน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าการดำเนินโครงการได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับที่สามารถป้องกันได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระท...
	การสั่นสะเทือน คือการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ซึ่งพบว่าในบริเวณใกล้เคียงโครงการส่วนใหญ่
	เป็นที่อยู่อาศัย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบโครงสร้างฐานรากเป็นแบบเสาเข็มเจาะแทน ซึ่งทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อมก็ยังส่งผลให้โครงการน่าลงทุน
	ในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรได้ใช้การบริหารงานในแบบตัวแทนเจ้าของโครงการ ที่เจ้าของโครงการจะจ้างตัวแทนมาบริหารงานและดูแลงานแทนเจ้าของโครงการ โดยตัวแทนจะให้คำปรึกษาและดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ โดยเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้ทำสัญญาเองกับตัวแทน...
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