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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในการฟนฟูโครงการอาคารสราง
คางในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเร่ิมจากการศึกษาความเปนมาและที่มาที่ไปของปญหาที่ทําให

เกิดการยุติการกอสรางอาคาร  รวบรวมขอมูล, ปจจัยและสาเหตุอันจะกอใหเกิดอาคารสรางคาง
จากโครงการที่เปนกรณีศึกษาเพื่อใหเปนขอมูลและแนวทางในการพิจารณาการลงทุนโครงการ
กอสรางของผูพัฒนาโครงการ   
 วิธีการศึกษานี้ เปนการนําขอมูลเชิงสถิติที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, ขอมูลเชิงอภิปรายที่ไดจากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ

ดานอสังหาริมทรัพยเปนขอมูลพื้นฐาน จากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลจากโครงการที่เปน
กรณีศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ โดยกําหนดใหมีหัวขอ, ตัวแปรตางๆและเงื่อนไขที่เหมือนกัน และ
กําหนดสถานการณของการลงทุนตางๆข้ึนมาเพื่อที่จะหาปจจัยอ่ืนๆที่ทําใหการลงทุนฟนฟูอาคาร
สรางคางนั้นประสบความสําเร็จได 

 ผลของการศึกษาพบวา  
 1. ปจจัยที่เกี่ยวของในการฟนฟูโครงการอาคารสรางคางในเขตกรุงเทพมหานครได
ทั้งหมด 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยทางกายภาพ, ปจจัยทางเศรษฐกิจ, ปจจัยทางการเงิน, ปจจัยทาง
การตลาด, ปจจัยทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ, ปจจัยทางดานขอมูลเชิงสนับสนุน  

 2. ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกโครงการอาคารที่สรางคางกลับมาพัฒนา
ตอ คือ ทําเลที่ต้ังโครงการ  เนื่องจากผูลงทุนไดเล็งเห็นวาทําเลที่ต้ังโครงการที่มีศักยภาพนั้น จะตอง
อยูในเขต CBD. (Central Business District) โดยมีโซนผังเมืองที่เอ้ือประโยชนตอการลงทุนการ
กอสราง, อยูติดกับถนนใหญมีทางเขาออกที่สะดวก, อยูติดกับเสนทางการคมนาคมขนสง สวนปจจยั

ที่พิจารณารองลงมา คือ ประเภทการใชสอยของอาคารและใบอนุญาตการกอสราง, กฏหมายที่
เกี่ยวของ, การเจรจาระหวางผูจะซื้อ, ผูจะขาย และธนาคาร และการใชโครงสรางอาคารเดิมในการ
ดําเนินการกอสรางตอ     
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                 The objectives of this research is study of potentiality of NPA renovating project in 

Bangkok metropolitan area (BMA). Firstly, studying from background of the problem that is a result 

in unfinished construction project.  Next study is collect and research a data and studying a factor 

that make NPA building from case study in order to be an information, direction and decision making 

for investor to consideration in construction project investment. 

                  The method of independent study is take a statistic data from real estate information 

center (reic) Government Housing Bank (GH Bank), debate data and seminar data received from 

professional and specialist in real estate business. Then a process  is data analysis from  4 of case 

studies project. By set up a topic, the same and different of any factor and condition. Determine a 

situation of investment in order to find out any factor that make NPA building to be a success 

construction project. 

 The results of the research were as follows ; 

 1. A factor relative in NPA renovating project in Bangkok metropolitan area (BMA)  has 

6 factors that are physical factor, economic factor, financial factor, marketing factor, laws and 

regulations and government policy factor , supportive data factor. 

 2. An important factor to consideration an unfinished construction project to be 

continued is location of the project, owing to investor is consider to potential of location is the first 

priority that must be located in cbd (central business district) that have an urban zoning encourage to 

construction project investment, close to main road and have convenient access, close to mass 

transition and good support transportation. A factor inferior to consideration is a type of building 

usability and permission license. Law and regulations, negotiation between buyer, seller and bank. 

Finally is an usage of existing building to be continue a construction project. 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ ที่กรุณาให

คําแนะนําปรึกษาและแนวทางการแกปญหาตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการคนควาสารนิพนธฉบับ

นี้เปนอยางมาก รวมทั้งตรวจทานปรับปรุงเนื้อหาของสารนิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ขอกราบ

ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย วิเชษฎ สุวิสิทฐ และอาจารย ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท ที่กรุณาให

เกียรติมาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรม-

ศาสตรทุกทานตลอดจนวิทยากรทั้งหลายที่ไดใหความรูและประสบการณตาง ๆ เพื่อเปนประโยชน

ตอการคนควาสารนิพนธและตอยอดความรูในการทํางานตอไป และขอบคุณ คุณบุญทรัพย ศรี

รัตนธรรม ที่ใหความชวยเหลือดานขอมูลมาโดยตลอดการศึกษา 

 ขอขอบคุณ คุณณัฏติกา  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ได

ใหขอมูลสถิติอาคารสรางคาง, คุณกําพล พูนโสนีย บริษัทยูนิเวนเจอร จํากัด มหาชน ที่ไดใหเกียรติ

สัมภาษณแบงปนขอมูลของการนําอาคารสรางคางมาพัฒนาตอและขอมูลโครงการกรณีศึกษา, 

อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท   สําหรับบทความเรื่องการฟนฟูอาคารสรางคางในมุมมองผูบริหาร

โครงการกอสราง, อ.ไตรรัตน จารุทัศน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สําหรับขอมูลการวิจัยเร่ืองอาคารสรางคางและขอมูลโครงการกรณีศึกษา คุณกนก บริษัทอนันดา 

ดิเวลล็อปเมนท จํากัด มหาชน ที่ไดใหเกียรติสัมภาษณแบงปนขอมูลของการนําอาคารสรางคาง

มาพัฒนาตอและขอมูลโครงการกรณีศึกษา 

 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกคนที่ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือและดูแลกัน     

จนสารนิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 กราบขอบพระคุณ คุณพอ, คุณแม, คุณปา ที่คอยสนับสนุน ถามไถ และใหกําลังใจจน

ทําใหการศึกษาคนควาสารนิพนธสําเร็จลงได  ซึ่งผูศึกษาขอระลึกถึงพระคุณทานตลอดไป 

 สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ไดกลาวนามขางตน และขอขอบคุณ

ผูที่เกี่ยวของที่มิไดกลาวนามขางตนที่ชวยใหงานวิจัยนี้ดําเนินสําเร็จลุลวงไดดวยดี  ประโยชนอันใด

ที่จะเกิดจากโครงการวิจัยนี้ยอมเปนผลมาจากความกรุณาของทุทานที่กลาวมาขางตน  ผูศึกษา

รูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งจึงใครขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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