บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากปญหาสภาวะโลกรอน กอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจ ทําใหประเทศไทยมีการปรับปรุงและวางแผนออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพยใหมี
ความโดดเดนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม ความยั่งยืนและพอเพียง ประกอบกับการขยายตัว
ของเมืองอยางรวดเร็วจากแนวโนมของโครงการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 2.8 ต อป โดยพื้น ที่ ที่ เ พิ่ ม มากที่สุ ด อยูใ นกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เพิ่ม ขึ้น กว า
ประมาณรอยละ 3.7 ตอป (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย, 2553) ดังนั้นการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในประเทศไทย นอกจากอาคารที่ประหยัดพลังงาน อนุรักษ
ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมแลว การพัฒนาชุมชนใหมีความสะดวกสบาย สงบสุข ปลอดภัย มี
สาธารณูปโภคที่ครบครัน สงผลใหผูอยูอาศัยในละแวกชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ถือเปนปจจัย
ในการดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยดวยเชนกัน
การแกไขปญหาทั้งทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เปนหนาที่รับผิดชอบ
ของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นทั้งทางภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยตางสรางแผนการพัฒนาและ
สงเสริม ยกตัวอยางเชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-พ.ศ.
2554) ที่มีทิศทางการพัฒนาบนฐานของการเสริมสรางทุนของประเทศ ทั้งทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2549) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
เตรียมบังคับใชรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขยายขนาดและประเภท
ของอาคารโครงการที่พักอาศัยโรงแรม รีสอรท ที่ตองทํารายการการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment, EIA) กวางมากขึ้นโดยกําหนดใหโครงการ หรือกิจการ
ประเภทบานจัดสรรขนาด 100 ไรหรือ 250 แปลงขึ้นไป อาคารพาณิชย อาพารตเมนต อาคารชุด
โรงแรมขนาด 80 หอง หรือตั้งแต 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองจัดทําการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันทางดานกระทรวงพลังงานไดออกกฎหมายกระทรวงกําหนดประเภท
หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2552 (สภาสถาปนิก, 2552 ) และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยไดจัดตั้ง
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คณะกรรมการอาคารเขียว ดําเนินการจัดทํารางหลักเกณฑประเมินอาคารเขียว (Thai’s Rating
for Energy and Environmental Sustainability, TREES) จัดตั้งสถาบันอาคารเขียว (Thai Green
Building Council, TGBI) รวมกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญดาน
อาคารเขียวในประเทศไทย และเผยแพรขอมูลดานอาคารเขียว และไดมีการสัมมนาเรื่องอาคาร
เขียว จัดทําหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว เพื่อสงเสริมปรับปรุงอาคารที่มีอยู หรือสรางใหมให
มีคุณลักษณะดานการอนุรักษพลังงาน น้ํา ทรัพยากร และวัสดุ มีคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี
สรางสภาพแวดลอมรอบตัวอาคารที่ดี และจัดทํารางกรอบเกณฑการประเมินอาคารเขียวฉบับ
สมบูรณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาคารเขียวไดจัดทําหลักเกณฑการประเมินโดยอางอิงหลักเกณฑ
เดียวกับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design Certification Program)
ของสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council, USGBC) เนนการใชวัสดุ
ภายในประเทศไทย (นินนาท ไชยธีรภิญโญ, 2552)
ทั้ง นี้ เมื่อองค กรในประเทศไทยใหความสนใจ และกํ า หนดหลักเกณฑ โดยมีก าร
พิจารณารางจากตางประเทศโดยเฉพาะหลักเกณฑการประเมินของ LEED ซึ่งมีความแพรหลาย
เปนอยางมากในประเทศสมาชิกของ สภาอาคารเขียวโลก(World Green Building Council) ซึ่ง
ดวยกันถึง 11 ประเทศ ดังนี้ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา อินเดีย ญี่ปุน เม็กซิโก นิวซีแลนด
ไตหวัน สาธารณอาหรับเอมิเรต อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา (กรรณิกา เอี่ยมศิริ, 2551) ซึ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวเปนเพียง 1 ใน 7 ของประเภทของการ
ประเมินของ LEED ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา หากในอนาคตประเทศไทยเขารวมเปนประเทศ
สมาชิกของสภาอาคารเขียวโลก (World Green Building Council) และเพื่อใหครบองคประกอบ
ของการจั ดทํ า หลัก เกณฑการประเมิน นอกเหนื อ จากหลักเกณฑก ารประเมินอาคารเขี ย วของ
ประเทศไทยแลว (TREES) การจัดทําหลักเกณฑการประเมินในประเภทอื่น ๆ ของLEED จะไดรับ
การพิจารณาเปนลําดับตอไปอยางแนนอน และนอกเหนือนั้นการพิจารณาหลักเกณฑการประเมิน
การพัฒนาชุมชนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยจะกอใหเกิดคุณประโยชนในดานพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน ตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 10 ดวยเชนกัน
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะมุงเนนทําการศึกษาหลักเกณฑการประเมินของตางประเทศ
เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย เปรียบเทียบกับ มาตรฐาน ขอบังคับ
หลักเกณฑประเมิน ระเบียบ และกฎหมายของประเทศไทยที่ใชในปจจุบันและที่จะประกาศใชใน
อนาคตอันใกล เพื่อนําผลที่ไดจากงานวิจัยดังกลาวมาใชเปนประโยชนในการพิจารณาหลักเกณฑ
การประเมินการพัฒนาชุมชนของโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาโครงการ
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อสังหาริมทรัพย และการจัดทํารางหลักเกณฑที่มีกรอบและแนวทางการประเมินเชนเดียวกับกลุม
ในประเทศสมาชิกของ สภาอาคารเขียวโลก (World Green Building Council) เพื่อใชสําหรับ
ประเทศไทยตอไป โดยมีหลักเกณฑประเมินของตางประเทศ จํานวน 3 มาตรฐาน ดังนี้
1) หลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาในละแวกชุมชนของ LEED (LEED for
Neighborhood Developments, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
System) จัดตั้งโดย สภาปองกันทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Defense Council)
และสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council, USGBC)
2) หลักเกณฑประเมินสําหรับที่อยูอาศัยหลายหนวยของ Green Star (Green Star
Multi Unit Residential, The Green Star Environmental Rating System) จัดตั้งโดย สภาอาคาร
เขียวของประเทศออสเตรเลีย (Green Building Council of Australia, GBCA)
3) หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE (CASBEE for Urban
Developments, Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency, CASBEE) จัดตั้งโดย สภาอาคารเขียวของเมืองประเทศญี่ปุน (Urban Japan
Greenbuild Council, JaGBC) และ สมาคมอาคารยั่งยืนของประเทศญี่ปุน (Japan Sustainable
Building Consortium, JSBC)
วัตถุประสงคการวิจัย
1) การศึกษาเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการพัฒนาโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องประเทศไทยและหลั ก เกณฑ ป ระเมิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนสํ า หรั บ โครงการ
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
2) วิ เ คราะห เ กณฑ ป ระเมิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น สํ า หรั บ โครงการ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
ตัวแปร
1. ตัวแปรตน
ตัวแปรตนแบงออกเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้
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1.1 ตัวแปรตนกลุมที่ 1
มาตรฐาน ขอบังคับ หลักเกณฑ ระเบียบ ระบบการประเมินและกฎหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับหลักเกณฑการประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย
ของประเทศไทย
1.2 ตัวแปรตนกลุมที่ 2
หลักเกณฑการประเมินของตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ทั้ง 3 มาตรฐาน ประกอบดวย
1) หลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาในละแวกชุมชนของ LEED (LEED for
Neighborhood Developments, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
system) จัดตั้งโดย สภาปองกันทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Defense Council)
และ สภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) หลักเกณฑประเมินสําหรับที่อยูอาศัยหลายหนวยของ Green Star (Green Star
Multi Unit Residential, The Green Star Environmental Rating System) จัดตั้งโดย สภาอาคาร
เขียวของประเทศออสเตรเลีย (Green Building Council of Australia: GBCA)
3) หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE (CASBEE for Urban
Developments, Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency: CASBEE) จัดตั้งโดย สภาอาคารเขียวของเมืองประเทศญี่ปุน (Urban Japan
Greenbuild Council: JaGBC) และ สมาคมอาคารยั่งยืนของประเทศญี่ปุน (Japan Sustainable
Building Consortium: JSBC)
2. ตัวแปรตาม
เกณฑการประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยซึ่งเปนแนวทางใชในประเทศไทย
3. ความสัมพันธของตัวแปร
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามในการดําเนินการเปรียบเทียบมีบางสวน
ของข อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มาตรฐานและเกณฑ ป ระเมิ น ของประเทศไทยที่ นํ า มา
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เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินของตางประเทศมีทั้งที่มีสวนคลายคลึงและแตกตางกัน และสวนที่
ไมสามารถนํามาใชงานได เมื่อดําเนินการหาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญตอเกณฑประเมินที่จะ
นํามาใชในประเทศไทย มีลักษณะเปนไปตามแผนภาพที่ 1.1 ดังตอไปนี้
ภาพที่ 1.1
ความสัมพันธของตัวแปร

จากแผนภาพที่ 1.1 ในรูปทรงรี “เกณฑประเมินที่มีในประเทศไทย” หมายถึง
มาตรฐาน ขอบังคับ หลักเกณฑ ระเบียบ ระบบการประเมินและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
หลักเกณฑการประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยของประเทศ
ไทย และรู ป ทรงรี “เกณฑป ระเมิน ที่มี ในต า งประเทศ” หมายถึง หลัก เกณฑก ารประเมิ น ของ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ทั้ง 3 มาตรฐาน ซึ่งทั้ง 2 รูปรีเปนตัวแปร
ตนของงานวิจัย ซึ่งแสดงถึงปริมาณเกณฑประเมินที่ผูวิจัยศึกษา รวบรวมและนํามาเปรียบเทียบ
ทั้งหมด
และตัวแปรตาม คือ ผลที่ไดจากงานวิจัยซึ่งแสดงเปนรูปทรงวงรี “เกณฑประเมินดาน
การพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น สํา หรั บ โครงการอสั ง หาริ ม ทรัพ ยใ นประเทศไทย” หมายถึ ง ร า ง
หลักเกณฑการประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู
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อาศัยเปนแนวทางใชในประเทศไทย ซึ่งไดจากสวนที่ 1 คือเกณฑประเมินที่มีความคลายคลึงกัน
ระหว า งรู ป ทรงรี “เกณฑ ป ระเมิ น ที่ มี ใ นประเทศไทย”และรู ป ทรงรี “เกณฑ ป ระเมิ น ที่ มี ใ น
ตางประเทศ” ซอนทับกัน สวนที่ 2 คือ เกณฑประเมินที่มีในตางประเทศที่ไดรับฉันทามติจาก
ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวามีความเหมาะสมในการนํามาใชประเมินในประเทศไทยได
อนึ่ง พื้นที่วงรีสีขาวปะในรูปทรงรี “เกณฑประเมินที่มีในตางประเทศ” หมายถึง
เกณฑ ป ระเมิ น ที่ ไ ม ส ามารถนํ า มาใช เ ป น เกณฑ ป ระเมิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น สํ า หรั บ
โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นประเทศไทย ซึ่ ง ผู เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น โดยให ค ะแนนความ
เหมาะสมในการนํามาใชงานไมผานระดับคะแนนที่พิจารณาในงานวิจัยนี้
สมมติฐานการวิจยั
มาตรฐาน ขอบังคับ หลักเกณฑ ระเบียบ ระบบการประเมินและกฎหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับหลักเกณฑการประเมินการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย
ของประเทศไทยมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินของตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ทั้ง 3 มาตรฐาน และสามารถนํามาใชประเมินการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดเปนสวนใหญ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตทางดานการศึกษา
1) งานวิจัยนี้ เปนวิจัยที่ศึกษาการรวบรวม วิเคราะห และเปรียบเทียบ หลักเกณฑ
การประเมิ น โดยเน น การพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น เป น สํ า คั ญ ระหว า งมาตรฐาน ข อ บั ง คั บ
หลักเกณฑ ระเบียบ ระบบการประเมินและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑการประเมิน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย ประกอบดวย
พระราชบัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน เกณฑการประเมินใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
มาตรฐาน ISO14000 กําหนดรายการมาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติ
พ.ศ. 2529 แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับอาคารพัก
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อาศัย และหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว กับหลักเกณฑและระบบการประเมินของ
ตางประเทศในกลุมประเทศสมาชิกสภาอาคารเขียวโลก (World Green Building Council)
จํานวน 3 มาตรฐาน อันประกอบดวย หลักเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนละแวกบานของLEED
(LEED for Neighborhood Developments) หลักเกณฑประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวย
ของGreen Star (Green Star Multi Unit Residential) และหลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมือง
ของ CASBEE (CASBEE for urban developments)
2) การเลือกใชหลักเกณฑการประเมินของตางประเทศ ทั้ง 3 มาตรฐานในงานวิจัยมี
ขอพิจารณาจากการบรรจุเปนสมาชิกของสภาอาคารเขียวโลก (World Green Building Council)
เปนที่ยอมรับในระดับสากล และมีการจัดทําและพัฒนาการใชงานแลว ซึ่งในประเทศในกลุม
ประเทศอื่น ๆ ยังมิไดจัดทําแตอยางใด
3) ในขั้ น ตอนการหาฉั น ทามติ ข องผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ลดความซ้ํ า ซ อ นและรบกวน
ผูเชี่ยวชาญใหนอยที่สุด ในการวิจัยนี้จะไมนาํ เอาหลักเกณฑที่มีใชในประเทศไทยมาดําเนินการหา
ฉันทามติที่สุด เนื่องจากเกณฑประเมินที่ไดนั้น ผานการพิจารณา คัดกรอง และพิจารณาการใช
งานจากคณะกรรมการตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําเสนอสรุปรายการ
ดัชนีและเกณฑที่ไดศึกษา รวบรวม เปรียบเทียบขอมูลที่ตรงกันแลวในบทสรุปงานวิจัยตอไป
4) ดวยระยะเวลาในการวิจัยจํากัด งานวิจัยจึงหาเฉพาะเกณฑประเมินไมสามารถ
ลงรายละเอียดถึงดัชนีและคาคะแนนได
2. ขอบเขตขอกําหนดของผูชํานาญการและเชี่ยวชาญ
เพื่อความถูกตองในการพิจารณารางหลักเกณฑการประเมินที่จะนํามาพัฒนาใชใน
ประเทศไทย การใหค วามเห็นของผูชํา นาญการและเชี่ยวชาญมี ค วามสํา คัญเปน อย า งยิ่ ง ตอ
งานวิจัยนี้ เนื่องจากประสบการณและการพิจารณาจากผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม ตองมาจากผูที่ไดรับการพิจารณาแลววามีคุณสมบัติเพียงพอในการ
พิจารณารางกําหนด มาตรฐาน และขอบังคับตาง ๆ ในประเทศไทย ดังนั้นผูเชี่ยวชาญจะตองมี
คุณสมบัติคือมีประสบการณในการกําหนดหลักเกณฑประเมิน และหรือมาตรฐานซึ่งในงานวิจัยนี้
ไดรวบรวมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้
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1) คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งเปนผูพิจารณาและจัดทําหลักเกณฑ
การประเมินอาคารเขียว (Thai’s Rating for Energy and Environmental Sustainability,
TREES) และ/หรือ
2) คณะกรรมการในโครงการจัดทําแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผูพิจารณาและจัดทําแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตร
ต อสิ่ ง แวดล อม สํา หรั บอาคารพั ก อาศัย ของกรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษพ ลัง งาน
(Thailand Energy and Environmental Assessment Method, TEEAM) และ/หรือ
3) คณะกรรมการผูชํานาญการ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (Environmental Impact Assessment, EIA)และ/หรือ
4) คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน ซึ่งเปนผู
พิจารณาโครงการชุมชนพอเพียง และ/หรือ
5) คณะกรรมการหรือผูชํานาญการในการเคหะแหงชาติ ซึ่งเปนผูพิจารณามาตรฐาน
ที่อยูอาศัย
ระเบียบวิธวี จิ ัย
การศึกษาวิจัยศึกษา เปรียบเทียบและหาฉันทามติหรือความคิดเห็นที่สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญโดยอาศัยการสํารวจดวยแบบสอบถามความสําคัญของหลักเกณฑการประเมินการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ระหวางหลักเกณฑการประเมินของตางประเทศ ทั้ง 3 ประเทศ กับ
หลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร มาตรฐาน ขอบังคับ หลักเกณฑ ระเบียบ ระบบการประเมินและ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (literature review)
2) ทําการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินทั้ง 4 ระบบ
3) วิเคราะหประเมินหาหลักเกณฑที่เหมาะสมและเหตุผลการใชสําหรับประเทศไทย
โดยการหาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญใชประยุกตเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยใชแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยปลายปด
4) สรุปผลและจัดทําเอกสาร โดยรายละเอียดในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการ
ดําเนินการวิจัย ปรากฏในบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ผูวิจัยเล็งถึงประโยชนที่จะไดรับงานวิจัยนี้ในระดับเล็กไปถึงระดับใหญดังนี้
1. สําหรับผูวิจัย
1) ความรู ความเข า ใจของมาตรฐาน ข อบั ง คับ หลั ก เกณฑ ระเบี ย บ ระบบการ
ประเมินและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของของประเทศไทย และหลักเกณฑการประเมินตาง ๆ ของ
ตางประเทศในดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
2) ทราบถึงหลักเกณฑการประเมินที่จะนํามาเปนแนวทางในการปรับใชในประเทศ
ไทยเทียบเคียงกับหลักเกณฑการประเมินของตางประเทศ ตามแนวทางของระบบของประเทศ
สมาชิกสภาอาคารเขียวโลก (World Green Building Council)
2. สําหรับผูบริโภคและผูอยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยในแตละชุมชน
1) สามารถใชเกณฑดังกลาวเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อ ที่อยูอาศัยที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในสวนการเปรียบเทียบขอดีและขอดอยของโครงการในปจจัยตาง ๆ อาทิเชน
ที่ตั้ง แหลงงาน สาธารณสุข สภาพแวดลอม และ สังคมแวดลอม เพื่อความคุมคากับมูลคาที่จาย
กับผลตอบแทนที่ไดรับ โดยบางครั้งอาจจะตองไมยึดติดกับคําโฆษณาชวนเชื่อ หรือกลยุทธทาง
การตลาด
2) เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงชุมชนใหมีการพัฒนาไปสูคุณภาพชีวิต
ที่ดีตอไปในแตละวาระของการเลือกผูแทนราษฎร
3. สําหรับผูพัฒนาโครงการ สถาปนิก วิศวกร
1) ใชเปนเกณฑในการวางแผนและออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู
อาศัย เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาโครงการ
2) เพื่อเปนประโยชนในดานการตลาดหรือการบริการโครงการตอไป
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4. สําหรับองคการบริหารของชุมชนหรือนักบริหารวางแผนและพัฒนาชุมชนและเมือง
1) ใชเปนเกณฑในการวางแผนและบริหารจัดการชุมชนใหดูแลชุมชนใหมีความ
ผาสุก เหมาะสม และจัดการใหมีความสะดวกสบาย
2) สงเสริมใหการขยายเมืองและชุมชนเปนไปอยางยั่งยืน
นิยามศัพท
หลักเกณฑประเมิน หมายถึง เอกสารเนื้อหาประกอบดวยเกณฑการประเมินดาน
พั ฒ นาชุ น ชนอย า งยั่ ง ยื น เที ย บได กั บ หลั ก เกณฑ ป ระเมิ น ของต า งประเทศ ประกอบไปด ว ย
หมวดหมูที่จะประเมิน ดัชนีทั้งมีบังคับและไมบังคับ และเกณฑกําหนดของการประเมินเพื่อการ
พิจารณาใหคะแนน
ระบบประเมิน หมายถึง หลักเกณฑการประเมินที่ใชสําหรับวัดระดับความสามารถ
และหรือประสิทธิภาพขององคกร โครงการในดานตาง ๆ ของแตละระบบ แตละประเทศ
หมวดหมู หมายถึงรายการหลักของดัชนีที่จะทําการประเมิน ซึ่งในการประเมินดาน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ดัชนี หมายถึง ตัวเลข ขอบเขต ที่แสดงรายละเอียดของดัชนี เพื่อแบงกําหนดชวงการ
ใหคะแนนมีกรอบที่ชัดเจน
เกณฑ หมายถึง รายการบงชี้สิ่ง กรอบ หรือ ขอบังคับที่จะทําการประเมิน
คะแนน หมายถึง คาถวงน้ําหนัก การประเมิน เพื่อใหไดผลสรุปของตัวเลขที่แสดง
ระดับของโครงการที่ไดรับการประเมินนั้น
ลําดับความสําคัญ หมายถึง การจัดลําดับจากผูเชี่ยวชาญในการกําหนดหมวดหมู
ของหลักเกณฑประเมินจากงานวิจัยนี้
การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาซึ่งใชทรัพยากรที่หมุนเวียน ไมไดถูก
ทํ า ลายหรื อ ทํ า ให ด อ ยลง สํ า หรั บ คนรุ น ต อ ๆ ไป และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต อ งทํ า การสะสม
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่องดวย

