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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของการการลงทุนทํา

ธุรกิจคอนโดมิเนียม ในจังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาครอบคลุมท้ังในดานกฎหมาย ดานการตลาด และดาน
การเงินเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจถึงความคุมคาและความเหมาะสมในการลงทุน ตลอดจนศึกษาถึง
วิธีการบริหารจัดการโครงการ  เ พ่ือเขาใจถึงปญหาและอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

วิธีการศึกษา ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
การสํารวจบริเวณท่ีต้ังโครงการ และการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม นําขอมูลมาวิเคราะหผลใน
ดานตางๆ ประกอบดวย ความตองการของผูบริโภค  วิเคราะหธุรกิจท้ังปจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห
อุปสงค อุปทาน และกลยุทธทางการตลาด วิเคราะหแผนการเงิน ผลตอบแทน วิเคราะหสถานการณท่ีคาด
วาจะเกิดขึ้น (Scenario Analysis) และวิเคราะหความเสี่ยง (Sensitivity Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมกับโครงการควรเปนกลุมคนโสด หรือ
ครอบครัวขนาดเล็ก ท่ีมีอายุระหวาง 21-40 ป มีรายไดตอครอบครัวประมาณ 20,000-50,000 บาทตอเดือน 
และเปนกลุมผู ท่ีตองการท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดนนทบุรี โครงการท่ีทําการศึกษากําหนดใหเปน
คอนโดมิเนียมท่ีมีทําเลติดถนนรัตนาธิเบศร เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง ดวยระบบขนสงมวลชน
รถไฟฟาสายสีมวงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวคิดในการออกแบบอาคารใหสามารถตอบสนองชีวิต
ความเปนอยูและกําลังซื้อของคนระดับกลาง ลักษณะอาคารท่ีออกแบบเปนอาคารคอนโดมิเนียม สูง 20-24 
ชั้น มีหองชุดจํานวน 939 ยูนิต มีขนาดหอง 30-60 ตร.ม. ราคาเฉลี่ยตอยูนิตอยูท่ี 1,577,061 บาท หรือ 
38,000 บาทตอตารางเมตร หากการขายเปนไปตามเปาหมายคาดวาโครงการจะแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
2 ป ผลของการวิเคราะหดานการเงินพบวาผลตอบแทนของโครงการมีกระแสเงินสุทธิ (NPV) เทากับ 166, 
869,356  บาท และคา IRR  เทากับ 19.99%  ซึ่งมากกวาอัตราผลตอบแทนในสวนท่ีเจาของตองการ และมี
จุดคุมทุนอยูท่ี 62.43 %  ซึ่งทําใหโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุน  
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The aim of this research is to study and analyze the feasibility of investment in 

condominium in Nonthaburi Province in aspect of law, marketing and finance to provide data 

for decision making.  The worthiness, suitability and project management methodology were 

considered to identify problems and threats as well as the solutions for improving business 

management. 

The study methods included collecting data from government agencies and private 

sectors, site survey, and questionnaire survey. Several aspects were analyzed from the 

collected data including consumers’ needs, business analysis, internal and external factors, 

demand, supply, marketing strategies, financial plan, rate of return as well as scenario and 

sensitivity analysis. 

The result indicated that the target groups of the project should be singles or small 

families, whose ages are between 21-40 years old, earning monthly income approximately 

20,000-50,000 baht per month, and prefer to have residences in Nonthaburi Province.  The 

proposed project is located on Rattanathibet Road which is convenient to access by MRT 

purple line extension in the near future. The proposed project was designed in response to 

lifestyle and purchasing power of middle class people in Nonthaburi.  The condominium 

building in this project has 20-24 floors and 939 units.  The room sizes are 30-60 sq.m., and 

the average price is 1,577,061 baht per unit or 38,000 baht per square metre.  If the sale 

reached the target, the project is expected to finish within 2 years.  However, the result of the 

financial analysis indicated that the net present value (NPV) of the return of the project was 

166,869,356 baht and the internal rate of return (IRR) was 19.99% which was higher than the 

needed return.  Moreover, the break even point was 62.43%.  Therefore, this project is 

feasible for the investment 
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ในการจัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดนนทบุร ีไดจัดทําขึ้นตามหลักวิชาการท่ีไดคนควาจากหนังสือและตําราท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  โดยในการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดอัีนเนื่องจาก
ความกรุณาของ อาจารย ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท ท่ีไดกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารยวิเชษฐ สุวิสิทฐ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี อาจารยกรรมการ
ตรวจการคนควาอิสระท่ีไดใหความกรุณาเปนอยางสูงในการใหขอมูลคําแนะนําและขอคิดเห็นท่ี
เปนประโยชน รวมท้ังการเอาใจใสติดตามงานอยางใกลชิด ตลอดจนคณาจารยทานอ่ืนๆ เจาหนาท่ี
ประจําภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและผูเกี่ยวของทุกทานๆท่ีสละเวลา
ใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนยิ่ง ตอการคนควาอิสระในครั้งนี ้  

ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ ใหขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอการคนควาอิสระครั้งนี ้ อีกท้ังผูท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลและ
ตอบแบบสอบถาม จนสารนิพนธเลมนี้สําเร็จลงได 

ทายท่ีสุดนี้ผูวิจัยขอขอบคุณบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งตอผูวิจัยคือ ครอบครัวกล่ินพันธุ 
และครอบครัวรัตนแสงสรวง  ท่ีไดสนับสนุนและเปนกําลังใจใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวง 
หากมีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดประการใดในการคนควาอิสระนี้ ทางผูจัดทํา ขอนอมรับไวแต
เพียงผูเดียว 
         
     
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




