บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากความหมายและลักษณะของ “เมืองและชุมชนนาอยู” ตามวัฏจักรความสมดุล
ของความยั่งยืนตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดานประกอบกันอยางเหมาะสม และเพื่อใหการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยมีการสงเสริมในดานการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ทั้งตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอยูอาศัย แนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของผูพัฒนา
โครงการฯ และสนองตอนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ เปนการหาเกณฑประเมินดาน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยที่จะสามารถนํามาใชไดในประเทศ
ไทย ซึ่งนําเอาหลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมของตางประเทศที่เปนสมาชิกของสภาอาคาร
เขียวโลก (World Green Building Council) จํานวน 3 หลักเกณฑ คือ หลักเกณฑประเมินการ
พัฒนาชุมชนละแวกบานของLEED (LEED for Neighborhood Developments) หลักเกณฑ
ประเมินอาคารที่อยูอาศัยหลายหนวยของGreen Star (Green Star Multi Unit Residential) และ
หลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE (CASBEE for Urban Developments) มา
เปรียบเทียบกับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน และแบบประเมิน ของประเทศไทย
และนําเอาเกณฑประเมินที่มีความแตกตางมาสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญถึงความ
เหมาะสมในการใชประเมินด านการพั ฒนาชุมชนในประเทศไทย โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง โดยไดสอบถามความคิดเห็นและหาฉันทามติของผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทานจาก 5
หนวยงานที่มีประสบการณในการกําหนดเกณฑประเมิน จํานวน 2 รอบ
ผลการวิจัยครั้งนี้คือแนวทางของหลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนสําหรับ
โครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของไดอยางกวางขวาง ตอบสนองนโยบาย
ความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอยูอาศัย และจากการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้มีขอสังเกต
รวมถึง ขอเสนอแนะสําหรับการใชเกณฑประเมินที่ไดจากงานวิจัย แตอยางไรก็ตาม ในการจัดทํา
หลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการมากกวาในงานวิจัยนี้ ซึ่ง
ดวยกรอบระยะเวลาดําเนินการของผูวิจัยไมสามารถดําเนินการได โดยเฉพาะการพิจารณาหาให
คาคะแนนในแตละเกณฑประเมิน และการทดสอบประเมินโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อหาคาและ
ระดับของการใหคะแนนของเกณฑประเมินของงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยหวังวาจะมีการพัฒนาตอยอด
ในการจัดทําหลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนของโครงการอสังหาริมทรัพยของ
ประเทศไทย จากงานวิจัยนี้ใหมีความสมบูรณและสามารถใชงานประเมินไดจริงตอไป
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สรุปผลการวิจัยและเปรียบเทียบเกณฑประเมิน
จากการรวบรวมขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ มาตรฐาน และแบบประเมินใน
ประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูในอาศัย และเกณฑ
ประเมินที่ใชสําหรับการประเมินดานการพัฒนาชุมชนในตางประเทศ จํานวนรวมทั้งหมด 352
เกณฑ แบงออกเปน 2 ดาน 6 หมวด 20 หมู ดังแสดงในภาคผนวก ก และเมื่อนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบและขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญพบวา มีเกณฑประเมินที่ใชงานไดในประเทศไทย
จํานวน 180 เกณฑ 2 ดาน 6 หมวด 18 หมู ดังแสดงในตารางที่ 4.13 ในบทที่ 4 โดยผูเชี่ยวชาญ
เห็นวา หมูอาคารเพื่อการพาณิชยกรรม และหมูที่วางที่มีกรรมสิทธิ์เปนของเอกชนไมสามารถใช
ประเมิ น ได ใ นประเทศไทย และเกณฑ ป ระเมิ น ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ ข อ กฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ และแบบประเมินที่ใชในประเทศไทย จํานวน 103 เกณฑ และเพิ่มเติมเกณฑประเมิน
จากตางประเทศ จํานวน 77 เกณฑ โดยมีสัดสวนเกณฑประเมินที่อางอิงสวนใหญจากรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และหลักเกณฑประเมินการพัฒนาเมืองของ CASBEE
(CASBEE for Urban Developments)
ผลการคัดกรองเกณฑประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
จากการดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยการรวบรวม เปรี ย บเที ย บเกณฑ ป ระเมิ น และการ
สอบถามผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปเกณฑประเมิน โดยแบงออกเปน 2 ดาน จํานวน ดังตอไปนี้
1. องคประกอบแวดลอมในละแวกของชุมชน (Neighborhood environmental element)
ประกอบดวยหมวดเกณฑประเมิน 3 หมวด คือ
1.1 หมวดสาธารณูปโภค (Infrastructure)
หมวดสาธารณูปโภค เปนการพิจารณาคุณลักษณะ ปริมาณการใชงาน คุณภาพ
ความพอเพี ย ง ความหนาแน น และความจํ า เป น ในการบริ ก ารสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานที่
ประชาชนควรจะไดรับในชุมชน รัฐจะเปนผูกําหนดนโยบายและรับภาระในการใหบริการ และ/หรือ
ผูพัฒนาโครงการเปนผูสรางและใหบริการ ทั้งตอผูอยูอาศัยในโครงการหรือผูที่อาศัยในละแวก
ชุมชนมีการใชงานรวมกันก็ตาม ซึ่งเปนสวนที่อยูภายนอกสาธารณูปโภคภายนอกหนวยที่พักอาศัย
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ที่ จ ะต องเชื่ อ มเข า สู ที่พัก อาศั ย ตอ ไป
บรรจุด ว ยเกณฑ ป ระเมิ น จํา นวน 55 รายการ และ
ประกอบดวย 6 หมู ดังนี้
1.1.1 หมูน้ํา (Water)
1.1.2 หมูการขนสง (Transportation)
1.1.3 หมูพลังงาน (Energy)
1.1.4 หมูการสื่อสาร (Communication)
1.1.5 หมูของเสีย (Waste)
1.2 หมวดอาคาร (Building)
หมวดอาคาร เปนการพิจารณาสิ่งกอสรางที่สรางโดยมนุษยในรูปของโรง เรือน ราน
หรือรูปแบบอยางอื่น ทั้งทางดานคุณลักษณะ คุณภาพ ความพอเพียง ความหนาแนน และความ
จําเปนในการใชงานในชุมชน ซึ่งบรรจุดวยเกณฑประเมินจํานวน 68 เกณฑและประกอบเปน 2 หมู
ดังนี้
1.2.1 อาคารที่พักอาศัย (Private dwelling)
1.2.2 อาคารบริการชุมชน และสาธารณะ (Community and public building)
1.3 หมวดที่วาง (Space)
หมวดที่วาง หมายถึง เปนการพิจารณาพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปก
คลุม ทั้งทางดานคุณลักษณะ คุณภาพ ความพอเพียง ความหนาแนน และความจําเปนในการใช
งานในชุมชน ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 หมู และบรรจุดวยเกณฑประเมินจํานวน 12 เกณฑ
ดังนี้
1.3.1 ที่วางในพื้นที่สวนตัว (Private space)
1.3.2 ที่วางสาธารณะ (Public space)
2. ดานธรรมชาติและสังคมแวดลอม (Natural and social environment element)
ประกอบดวยหมวดเกณฑ 3 หมวด คือ
2.1 หมวดระบบนิเวศ (Ecology)
หมวดระบบนิ เ วศ เป น การพิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบความผู ก พั น ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยสิ่งมีชีวิต และที่ไมมีชีวิต ในพื้นที่
เฉพาะแหงที่ตองพึ่งพากันและกัน บรรจุดวยเกณฑประเมินจํานวน 11 เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 3
หมู ดังนี้
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2.1.1 ระบบนิเวศบนบก (Land ecosystem)
2.1.2 ระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic ecosystem)
2.1.3 สิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจสูญพันธุ (Abbreviated or instinct creature)
2.2 หมวดธรรมชาติแวดลอม (Natural environment)
หมวดธรรมชาติแ วดลอ มเปน การพิ จ ารณาถึง ความสํ า คั ญเปน สิ่ง ที่มี อ ยู เ องตาม
ธรรมชาติ ทั้งกอนและหลังการกอสรางโครงการฯ บรรจุดวยเกณฑประเมินจํานวน 23 เกณฑ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 หมู ดังนี้
2.2.1 อากาศ (Air)
2.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource)
2.2.3 ภูมิสัณฐาน/ธรณีวิทยา (Topography / Geology)
2.3 หมวดสังคมแวดลอม (Social environment)
หมวดสังคมแวดลอม เปนการพิจารณาถึงความสําคัญสภาพชุมชน ทั้งทางดา น
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหลอหลอมใหชุมชนมีรูปแบบและแนวทางการดําเนินการในชีวิตประจําวัน
ทั้ ง ที่ มี ก อ นและหลั ง การพั ฒ นาโครงการฯ บรรจุ ด ว ยเกณฑ ป ระเมิ น จํ า นวน 11 เกณฑ ซึ่ ง
ประกอบดวย 3 หมู ดังนี้
2.3.1 เศรษฐกิจ-สังคม (Economy-social)
2.3.2 คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural value)
2.3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Hygiene and safety)
ทั้งนี้ ดังแสดงรายละเอียดของหมวดหมูและเกณฑประเมินแสดงในบทที่ 4 ตามภาพ
ที่ 4.5 และตารางที่ 4.13
ประโยชนของเกณฑประเมินฯ ที่ไดจากงานวิจัย
แนวทางการใชประโยชนจากเกณฑประเมินฯที่ไดจากงานวิจัย สามารถใชเปนเกณฑ
พิจารณาวัดคุณภาพและใชสําหรับออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพยในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ใชสําหรับเปนเกณฑรายการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบของชุมชน
ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยที่อยูในขั้นตอน
วางแผนกอสรางใหม
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2) ใชสําหรับเปนแนวทางพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบของชุมชนทั้ง
ทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยที่ดําเนินการแลวเสร็จ
และตองการที่จะปรับปรุง เพิ่มเติม เสริมสรางใหชุมชนมีปฏิสัมพันธมากขึ้น
3) ใชสําหรับเปนเกณฑประเมินตั้งตนสําหรับจัดทําเกณฑประเมินดานการพัฒนา
ชุมชนตอไป
แนวทางการประยุกตใชประโยชนจากงานวิจัยตอไป
1. ใชเปนขอพิจารณา ขอควรคํานึง และขอควรระมัดระวัง
ขณะที่มีการวางแผนและออกแบบเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย การใชเกณฑ
ประเมินจากงานวิจัยนี้ จะประโยชนตอบุคคลหลายฝาย อันไดแก
1.1 ผูพัฒนาโครงการ
1.1.1 ในดานการวางแผนและออกแบบ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และ
ลดคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาโครงการ
1.1.2 ในดานโอกาสทางธุรกิจ โดยการสรางมูลคาโครงการ และภาพลักษณของ
โครงการ ทั้งในดานราคาเชา ราคาขาย ภาษี คาธรรมเนียม หรือแมกระทั่งการทําการตลาด
1.1.3 ในดานจริยธรรมและเจตนารมณที่ดีตอมวลมนุษยชาติในการดํารงชีวิตรวมกัน
1.2 ผูอยูอาศัย
1.2.1 ในดานเศรษฐกิจ สามารถใชเกณฑดังกลาวเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือก
ซื้อ/เชา ที่อยูอาศัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนการเปรียบเทียบขอดีและขอดอยของโครงการใน
ปจจัยตาง ๆ อาทิเชน ที่ตั้ง แหลงงาน สาธารณสุข สภาพแวดลอม และ สังคมแวดลอม เพื่อความ
คุมคากับมูลคาที่จายกับผลตอบแทนที่ไดรับ โดยบางครั้งอาจจะตองไมยึดติดกับคําโฆษณาชวน
เชื่อ หรือกลยุทธทางการตลาด
1.2.2 ในดานสุขภาพทางกายและทางจิต โดยการพิจารณาการปฏิสัมพันธกับชุมชน
และการใชพื้นที่สาธารณะเพื่อการกิจกรรมภายในครอบครัวและชีวิตประจําวัน อยางประหยัด และ
รักษาสิ่งแวดลอม
1.2.3 ในดานจริยธรรมและเจตนารมณที่ดีตอการดํารงชีวิตรวมกัน
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2. ใชเปนขอพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโครงการอสังหาริมทรัพย
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆนั้น อาจจะมีผลกระทบตอชุมชนทั้งดาน
ดีและขอดอย จนเกิดปญหาดานคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยโดยเฉพาะโครงการที่มีอยูแลวใน
ป จ จุ บั น ซึ่ ง เกณฑ ป ระเมิ น ที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย ดั ง กล า ว สามารถบ ง ชี้ ส ภาพและสะท อ นป ญ หา
ทางดานชุมชนที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้ง
ยังสามารถนําไปชวยในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะประโยชนตอบุคคล
หลายฝาย อันไดแก
1) องคการบริหารของชุมชนหรือนักบริหารชุมชน ในดานการดูแลชุมชนใหมีความ
ผาสุก เหมาะสม และจัดการใหมีความสะดวกสบาย
2) ผูอยูอาศัย ในดานของการรักษาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ไดขึ้น
3) ผูพัฒนาโครงการ ในดานการตลาด สรางความเชื่อมั่นในองคกรทางดานการ
ตระหนักถึงการมีสวนรวมในชุมชนอยางจริงจัง เพิ่มโอกาสการขายในโครงการตอไป
3. ใชเพื่อขยายผลตอยอดจัดทําเปนหลักเกณฑประเมิน
ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนดังกลาวใช
งาน เพื่อใหการรองรับ ตัดสิน และระบุการยกระดับความสามารถของโครงการอสังหาริมทรัพย
หรือโครงการตางๆจากสถาบันใดอยางเปนทางการ เฉกเชนเดียวกับการใหรางวัลอาคารเขียวเปน
ตน และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการกระจายชุมชนเมืองอยางมีคุณภาพเชนเดียวกับตางประเทศ แต
ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยนี้มีกรอบเวลาและขอบเขตการศึกษาที่จํากัดดวยตัวผูวิจัย ดังนั้นเพื่อใหได
หลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในประเภท
ตางๆดวยแลวนั้น ยอมตองมีการศึกษา และมีขั้นตอนดําเนินการเพิ่มเติมจากงานวิจัยนี้ ซึ่งเกณฑ
ประเมินที่ไดจากงานวิจัยนี้ยังคงตองศึกษาการกําหนดคาดัชนีระดับคะแนนของแตละเกณฑตอไป
เพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น คุ ณ ภาพด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น ของโครงการ
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในประเทศไทย
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4. ใชเพื่อเปนองคความรูทางดานการพัฒนาชุมชน
จากการขยายเมืองและความเจริญทําใหโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งงานวิจัยนี้อาจจะมีประโยชนในดานการเปนองคความรูถึง
องคประกอบในดานการพัฒนาชุมชนตอหนวยงานดังตอไปนี้
1) องค ก รส ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน ในด า นการนํ า เอาเกณฑ ป ระเมิ น ที่ ไ ด จ าก
งานวิจัยไปใชในการวางแผนการพัฒนาชุมชน ใหมีความสะดวกสบาย สงบสุข และปลอดภัย
2) นักวิชาการ ในดานการพัฒนาองคความรูในการสรางปฏิสัมพันธกับชุมชนและ
การบรรจุเกณฑในการการบมเพาะผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตอไป
3) ภาครั ฐ
ในด า นการดํ า เนิ น การพิ จ ารณาการออกข อ กฎหมาย เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง ขอบังคับ ใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชนเพื่อใหควบคุมการจัดสรร ควบคุมและ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมีความเหมาะสม ประหยัด ลดคาใชจาย และประสิทธิภาพใน
การพัฒนา อาทิเชน เจาหนาที่ของกรมที่ดิน กรมโยธาธิการและการผังเมือง เจาหนาที่การเคหะ
แหงชาติในการวางแผนและออกแบบเพื่อพัฒนาโครงการซึ่งมีขนาดใหญ นักการผังเมือง กรมการ
ผังเมือง เพื่อใชในการกําหนดพื้นที่ ออกแบบ เขตที่อยูอาศัยตอไป
5. ประโยชนที่ผูวิจัยไดเรียนรูจากการวิจัยนี้
จากการดําเนินการการวิจัยผูวิจัยไดรับประโยชนจากการเรียนรู ดังตอไปนี้
1) การวางแผนการดําเนินการงานอยางเปนระบบ มีความเปนระเบียบแบบแผน ทั้ง
ในการดํ า เนิ น การรวบรวมเนื้ อ หา แบบสอบถาม การประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ประเด็นตาง ๆ ในการขอสอบถามผูเชี่ยวชาญ
2) การเรียนรูถึงแนวคิดในการวิเคราะหประเด็นอันเปนประโยชนจากการเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศในแตละครั้ง
3) การคนหาความรูดวยตนเอง ในการรวบรวมขอมูลตางเพื่อสรางองคประกอบ
ความรู ความเขาใจของงานวิจัย และแนวทางในการวิเคราะหขอมูล เพื่อประยุกตใชกับงานวิจัย
4) ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา นั ก วิ ช าการ และผู เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิและเปนที่เคารพนับถือ
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ขอจํากัดในการนํางานวิจยั ไปใช
เนื่องจากในการวิจัยนี้เปนการเริ่มตนสรางเกณฑประเมินการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนของโครงการอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย ถือไดวามีความชัดเจนและสามารถนํามาใช
พิจารณาตั้งตนในการศึกษาและจัดทําเกณฑประเมินที่ใชวัดคุณภาพจริงตอไป ซึ่งหลักเกณฑ
ดั ง กลา วยัง ขาดดั ช นีแ ละเกณฑ ร ะดับ คะแนนในแตล ะเกณฑ ป ระเมิน หากมีก ารพัฒ นาอยา ง
ตอเนื่องเกณฑที่มีความคลายคลึงกับขอกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด มาตรฐาน แบบประเมิน
ตาง ๆ ของประเทศไทยนั้น ในความเห็นของผูวิจัยเห็นควรใชดัชนีเดียวกันโดยตองพิจารณาคา
ระดับคะแนนตอไป และในสวนของเกณฑประเมินที่เปนเกณฑที่ไดจากตางประเทศเห็นควรตอง
พิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยที่มีอยูในประเทศไทย
ตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอสังเกตในงานวิจัยนี้
1) วิธีดําเนินการวิจัยที่ผูวิจัยใช ในการทบทวนวรรณกรรมรวบรวมเกณฑประเมิน
ผูวิจัยมิไดคํานึงถึงมาตรฐานที่อยูอาศัยของการเคหะแหงประเทศไทย ซึ่งขอมูลที่ผูวิจัยไดคนควา
ลาหลังมาก คือในปพ.ศ. 2529 ผูวิจัยจึงไมนํามาพิจารณาในเกณฑประเมินในงานวิจัยนี้ และ
มาตรฐาน ISO 14001 ไมมีรายละเอียดเกี่ยวของที่จะนํามาเปนเกณฑประเมินดานการพัฒนา
ชุมชนแตอยางใด
2) ในการใชหลักเกณฑประเมินของประเทศออสเตรเลีย หลักเกณฑประเมินสําหรับ
ที่อยูอาศัยหลายหนวยของ Green Star (Green Star Multi Unit Residential) เปนเกณฑประเมิน
สําหรับการกอสรางอาคารประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับอาคารที่มีมากกวา 1
อาคารขึ้นไป ซึ่งโดยรายละเอียดของ หลักเกณฑประเมินสําหรับที่อยูอาศัยหลายหนวยของ
Green Star (Green Star Multi Unit Residential) เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับอาคารเปนหลัก
ซึ่งยังไมคํานึงถึงบริบทโดยรอบอาคารมากนัก ทําใหมีความคลายคลึงกับหลักเกณฑประเมิน
อาคารเขียว และแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับอาคาร
พักอาศัย
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3) จัดหมวดหมู เกณฑประเมินโดยการจําแนกตามองคประกอบสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ มีผลทําใหการเปรียบเทียบเกณฑประเมินที่รวบรวมมากที่ความสะดวกมากขึ้น
4) ในงานวิจัยนี้ไมสามารถจัดลําดับความสําคัญแตละหมวดเกณฑประเมิน หรือ
แบงชั้นลําดับความสําคัญได ซึ่งเมื่อเรียงคามัธยฐานและคาเฉลี่ยแลวพบวามีความใกลเคียงกัน
หลายเกณฑประเมิน ไมสามารถจัดลําดับไดเปนแตละเกณฑประเมิน แตอยางไรก็ตามสามารถ
จัดแบงออกเปนกลุมไดคือมีความสําคัญมากและความสําคัญปานกลางจากคามัธยฐานที่ไดจาก
การคาคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
5) ในงานวิทยานิพนธเรื่องการหาหลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนสําหรับ
โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย นี้ ผู วิจั ย ดํา เนิน การในขั้ น พิจ ารณาเกณฑที่เ หมาะสมที่จ ะบรรจุ เ ป น
หลักเกณฑประเมินเทานั้นดวยขอจํากัดดานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ซึ่งในความเปนจริง
การจัดทําหลักเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยที่
จะใชในประเทศไทยยังมีความตองการที่จะพัฒนาอยางตอเนื่องโดยหนวยงาน สถาบัน หรือผูที่
สนใจตอไป แตอยางไรก็ตามงานวิจัยที่ไดจากวิทยานิพนธนี้ถือไดวามีความครบถวนและพิจารณา
จากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ จึงสามารถนําไปทําการวิจัยตอเพื่อตอยอดใหเปนเกณฑ
การประเมินฉบับสมบูรณไดอยางแทจริง
6) ความแตกต า งของเทคโนโลยี ก ารก อ สร า ง การขยายเมื อ ง การพั ฒ นาด า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานของแตละประเทศ มาตรฐานดานคุณภาพชีวิตในชุมชน
และความจําเปนในการออกแบบใหโครงการมีปฏิสัมพันธทั้งภายในและภายนอกเปนปจจัยที่ทําให
เกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนระหวางประเทศไทยและตางประเทศมีความ
แตกตางกัน ซึ่งในเรื่องการพิจารณาพื้นที่หรืออาคารเพื่อการพาณิชยกรรม จุดเชื่อมโยงระหวาง
ชุ ม ชนต อ ชุ ม ชน พื้ น ที่ บ ริ ก ารต า ง ๆ และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ นประเทศไทยให
ความสําคัญนอยกวาในตางประเทศ ซึ่งยังไมสามารถนํามาใชประเมินไดในเกณฑประเมินจาก
งานวิจัยนี้
7) ในการใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงทําใหในงานวิจัยนี้ ผูเชี่ยวชาญมีการแสดง
ความเห็นอยางอิสระและแสดงถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานนั้นจริง ๆ โดยในแบบสอบถาม
ผู วิ จั ย การรั ก ษาสิ ท ธิ์ ก ารเผยแพร ชื่ อ ของผู เ ชี่ ย วชาญในทุ ก ทาง และในการส ง กลั บ ผลของ
แบบสอบถามเปนการสงแบบเฉพาะเจาะจง ผูเชี่ยวชาญจึงไมมีโอกาสทราบวามีผูใดบาง ทําให
ความคิดเห็นไมถูกครอบงําจากผูเชี่ยวชาญทานใดทานหนึ่ง
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8) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 2 รอบ ซึ่งในรอบที่ 2 ผูวิจัยแสดงคาเฉลี่ย คามัธยฐาน จากคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
เหตุผลสนับสนุน และเหตุผลคัดคานที่ไดรวบรวมจากผูเชี่ยวชาญ และคาคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญได
ใหไวในรอบที่ 1 ทําใหผูเชี่ยวชาญไดมีโอกาสทบทวนที่จะตองการยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบ
เดิมไดอยางชัดเจน ทั้งเกณฑประเมินในรอบที่ 2 ผูวิจัยไดลดจํานวนนําเสนอเฉพาะเกณฑที่มีการ
กระจายของคะแนนกวาง ซึ่งยังไมเปนฉันทามติจากรอบที่ 1 เทานั้น ทําใหการตอบกลับของ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 มีความรวดเร็วขึ้นกวารอบที่ 1
9) ผูวิจัยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับสงขอมูล โดยการรับแบบ
แบบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย รอบที่ 1ทางจดหมายอิ เ ลคทรอนิ ค ส จ ากผู เ ชี่ ย วชาญและส ง /รั บ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 ทางจดหมายอิเลคทรอนิคสไปยังผูเชี่ยวชาญแตละทาน ควบคู
กับการสงทางไปรษณียลงทะเบียน
2. ปญหาและอุปสรรคของวิธีการดําเนินการวิจัย
1) การตอบกลับของผูเชี่ยวชาญในแตละหนวยงานในรอบที่ 1 มีระยะเวลานานและ
จากที่ ก ารที่ นํ า ส ง หนั ง สื อ นํ า เรี ย นไปยั ง ผู อํ า นวยการของหน ว ยงานทํ า ให อ าจจะต อ งมี ก าร
ประสานงานหลายครั้ง
2) การใหคําจํากัดความของเกณฑประเมินในแบบสอบเพื่อการวิจัย รอบที่ 1 ยังมี
ความผิดพลาด ไมชัดเจน มีขอบกพรอง ทําใหผูเชี่ยวชาญบางทาน (ที่มิไดอยูในกลุมตัวอยาง)
ปฏิเสธการใหความเห็นในงานวิจัยครั้งนี้
3) เนื่องจากการจัดทําหลักเกณฑ ประเมินการพัฒนาชุมชนฯนี้ คอนขางมีความ
เกี่ยวของกับศาสตรตาง ๆ หลายศาสตรประกอบกัน ทําใหการรวบรวมผูวิจัยคนเดียวไมสามารถ
เขาใจไดอยางชัดเจน ซึ่งถือเปนขอจํากัดของผูวิจัยเอง ซึ่งปญหาดังกลาวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติม
ทั้งจากอาจารยที่ปรึกษา นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ
3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจ
ผลการการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนอันกวางหากไดรับการพัฒนาขยายผลอยาง
ตอเนื่องตอไป ดังตอไปนี้
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1) การนํ า ไปจั ด ทํ า ระดั บ เกณฑ ค ะแนนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ห ลั ก เกณฑ ป ระเมิ น การ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนมีความสมบูรณสามารถใชงานไดจริง ทั้งความเหมาะสม พอเพียง รับรู ชี้
วัด บงชี้ ในดานปริมาณ และคุณภาพ
2) การทดสอบเกณฑประเมินฯกับกับโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยทั้ง
แนวสูงและแนวราบ เพื่อใหทราบถึงความเหมาะสม การเปรียบเทียบ จากโครงการที่มีอยูจริง ซึ่ง
จะสะทอนใหเห็นถึงการใชงานอยางแทจริง
3) การทดสอบโดยใชวิธีการอื่นในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดย
อาจจะพิจารณาถึงผูเชี่ยวชาญในแตละแขนงเฉพาะเจาะจงในแตประเด็น หัวขอของเกณฑประเมิน

