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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากรอบการประเมินอาคารเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการประเมินอาคารเขียว 
และประยุกต์ใชโ้ปรแกรมเพื่อวิเคราะห์อาคารเขียวตามมาตรฐานการประเมิน เพื่อใชค้วบคู่กบัโปรแกรมวิเคราะห์พลงังาน 
เน่ืองจากปัจจุบนัการประเมินอาคารเขียวมีความคลาดเคลื่อนไปจากการตั้งเป้าหมายในตอนเร่ิมตน้ อีกทั้งยงัมีการเสนอ
วิธีการพฒันาแบบก่อสร้าง ก่อนท าการก่อสร้างจริง เพื่อใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ  
 การพฒันากรอบการประเมินอาคารในงานวิจยัน้ี ไดน้ าเสนอปัจจัยเพิ่มเติมในการประเมินอาคารก่อนการก่อสร้าง
จากเดิมที่จะมีการประเมินในปัจจยัในดา้นต่างๆ คือ (1) รูปลกัษณ์และลกัษณะอาคาร (2) ความร้อน (3) พลงังานที่ใชแ้ละ
ปล่อยออก (4) แสงสว่าง โดยไดเ้พิ่มเติม ปัจจัยทางดา้นระยะเวลาในการก่อสร้าง และปัจจัยทางดา้นมูลค่าตน้ทุนในการ
ก่อสร้าง โดยไดน้ าเทคโนโลยีแบบจ าลองขอ้มูลอาคารมาประยกุตใ์ชใ้นการจัดท าแบบก่อสร้าง วิเคราะห์ค่าพลงังาน พื้นท่ี 
มูลค่าการก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้างของอาคารที่ไดว้างแผนไวก้่อนการก่อสร้าง โดยน าเสนอแนวทางเลือกใน
การพฒันาแบบก่อสร้าง เพื่อให้ได้ค่าคะแนนการประเมินอาคารท่ีสูงข้ึน ทั้ งน้ีได้น ากระบวนการตดัสินใจแบบหลาย
หลกัเกณฑเ์ป็นแนวทางในการตดัสินใจทางเลือกในปรับปรุงแบบ โดยน าวิธีการวิเคราะห์กระบวนการล าดบัขั้น มาช่วยใน
การใหค่้าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจัยดา้ยราคาการก่อสร้าง ปัจจยัดา้นระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และปัจจยัดา้ยค่าคะแนนที่ไดจ้ากการประเมินอาคารเขียว แลว้จึงน าวิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์มาใชใ้น
การตดัสินค่าความส าคญัและการจดัล  าดบัแนวทาง ในการพฒันาแบบก่อสร้าง  
 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop the framework of green building evaluation to increase the 
performance of evaluation process and apply the analysis program for green building, using the 
evaluation standard, to be used together with the energy analysis program. Today there is deviation from 
the initial target. This study also proposed ways to improve the construction plan before starting the 
construction, to fulfil the requirements of the project owner.  

In this study we added additional factors in evaluating buildings before starting the construction. 
From the normal factors; (1) look and building’s feature (2) heat (3 ) energy (4) light; we added these 
two factors: Construction time and cost used in the construction. We applied the building information 
modeling (BIM) to creating construction plan, analyzing the energy, area, cost used in the construction, 
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and the construction time that we planned before starting the construction.  This study also proposed 
choices in developing the construction plan, to get the higher score in evaluation. We selected ways to 
improve the model by using Multi Criteria Decision Making. We used analytic hierarchy process method 
to help in weighting priority of evaluation factors, which are cost of construction, construction time, and 
the score that we got from the green building evaluation, then we used Multi Criteria Decision Making 
to select the priority and the way to improve the model. 
 
1. บทน า 

อาคารเขียว คือ ผลผลิตจากกระแสความคิดใหม่ใน
ก า รอ อกแบบสถา ปัตยก ร รมที่ มี ร า ก ฐ านม า จ า ก
สถาปัตยกรรมยัง่ยืน ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาไม่เกิน 30 ปีที่
ผ่านมา กระแสความคิดอาคารเขียวเกิดข้ึนจริงไม่ใช่เพราะ
การขาดแคลนพลงังานเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเพราะปัญหา
ทา ง ส่ิ ง แว ดล้อม  เ ช่น  ปร า กฏก าร ณ์ เ รื อนกระ จก 
ปรากฏการณ์หลุมโอโซน ซ่ึงเ ป็นปัญหาท่ีกว้างและ
ซับซ้อนเกินกว่าวิชาความรู้แขนงหน่ึงจะเข้าแก้ไขได้ 
ดงันั้นการสร้างอาคารเขียวจึงตอ้งอาศยัการบูรณการของ
วิชาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์เขา้ดว้ยกนั [1] 

การประ เ มินอ าคาร เขี ยว  Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method (BREEAM) ถูกเผยแพร่คร้ังแรกโดยประเทศ
องักฤษในปี ค.ศ. 1992 ซ่ึงต่อมาในปี ค.ศ.1999 ประเทศ
สห รัฐอ เ ม ริก าได้เ ร่ิ ม เ ผยแพ ร่ เกณฑ์กา รประ เ มิน 
Leadership in Energy and Environment Design 
(LEED) และใชก้ลไกลทางเศรษฐกิจเป็นตวักระตุน้ให้มี
การน าการประเมินไปใชด้  าเนินการกบัอาคารเป็นประเทศ
แรกของโลก โดยท าการตลาดเชิงรุกกบัอาคารที่ตอ้งการมี
ช่ือเสียงในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดังนั้นแบบประเมิน 
LEED จึงเป็นที่ รู้จักกันมากกว่า BREEAM อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันแบบประเมินทั้ งสองถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ี
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากท่ีสุด จากนั้ นประเทศ
ต่างๆ ก็เร่ิมมีการต่ืนตวัในการพฒันาวงการอุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้มีการด า เนินการให้เป็นอาคารเขียว และ
ตอ้งการที่จะไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 

จากผลการศึกษาโดยสถาบัน  New Building 

Institute (NBI) ได้วิจัย เ ก่ียวกับการใช้พลังงานของ
อาคารที่ไดผ้่านเกณฑ์การประเมินของ LEED โดยความ

ร่วมมือของสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (United 

Stated Green Building Council; USGBC) ซ่ึ งทาง 
NBI ได้น าข้อมูลการใช้พลงังานของอาคารที่ได้รับรอง
การผ่านเกณฑ์การประเมินของ LEED จ านวน 121 
อาคาร ในทุกระดับตั้งแต่ Certified, Silver, Gold และ 
Platinum มีจ านวนอาคารมากกว่าร้อยละ 25 ที่มีการใช้
พลงังานสูงกว่าท่ีประเมินเอาไว้ โดยอาคารระดับ Gold 

หลายหลงั มีการใชพ้ลงังานสูงกว่าเกณฑก์ารประเมินไวแ้ต่
เดิมถึง 2 – 3 เท่า นอกจากน้ี เม่ือเทียบกบัอาคารท่ีคลา้ยคลึง
กนั มีอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ LEED ร้อยละ 
35 ท่ีใชพ้ลงังานมากกว่าอาคารทัว่ไปท่ีไม่ไดป้ระเมิน ทั้งน้ี
อาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ LEED ในระดับ 
Gold  และ Platinum เป็นกลุ่มอาคารที่พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนของการประหยดัพลงังานท่ีตั้งเอาไว ้และการ
ประหยดัพลงังานจากการวดัจริงสูงมาก แสดงให้เห็นว่ามี
ความผิดพลาดบางอย่างในการประเมินอาคารเขียวในแบบ
ประเมินของ LEED [2] 

ในปี ค.ศ.1970 ไดมี้การพัฒนาแนวคิด Building 

Information Modeling (BIM) ซ่ึงเป็นการเขียนแบบ
ในลกัษณะรูปทรง 3 มิติ โดยมีองค์ประกอบทุกส่วนของ
อาคารลว้นมีความเกี่ยวขอ้งและสัมพนัธ์กับขั้นตอนการ
วิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองอาคาร ในรูปของ
ขบวนการกระจายและเช่ือมโยงขอ้มูล เพื่อช่วยในการลด
ข้อผิดพลาดของการท าแบบก่อสร้าง และเพื่อน าไปใช้
ประกอบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
[3] 

สมาคมสถาปนิกของอเมริกา และสถาบันที่ศึกษา
เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ทางดา้นอาคารแห่งชาติของอเมริกา 
ไดก้ล่าวว่า แบบจ าลองข้อมูลอาคาร คือ เทคโนโลยีการ
สร้างแบบจ าลองของโครงการที่มาจากการเช่ือมโยงขอ้มูล
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and the construction time that we planned before starting the construction.  This study also proposed 
choices in developing the construction plan, to get the higher score in evaluation. We selected ways to 
improve the model by using Multi Criteria Decision Making. We used analytic hierarchy process method 
to help in weighting priority of evaluation factors, which are cost of construction, construction time, and 
the score that we got from the green building evaluation, then we used Multi Criteria Decision Making 
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Institute (NBI) ได้วิจัย เ ก่ียวกับการใช้พลังงานของ
อาคารที่ไดผ้่านเกณฑ์การประเมินของ LEED โดยความ

ร่วมมือของสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (United 

Stated Green Building Council; USGBC) ซ่ึ งทาง 
NBI ได้น าข้อมูลการใช้พลงังานของอาคารที่ได้รับรอง
การผ่านเกณฑ์การประเมินของ LEED จ านวน 121 
อาคาร ในทุกระดับตั้งแต่ Certified, Silver, Gold และ 
Platinum มีจ านวนอาคารมากกว่าร้อยละ 25 ที่มีการใช้
พลงังานสูงกว่าท่ีประเมินเอาไว้ โดยอาคารระดับ Gold 

หลายหลงั มีการใชพ้ลงังานสูงกว่าเกณฑก์ารประเมินไวแ้ต่
เดิมถึง 2 – 3 เท่า นอกจากน้ี เม่ือเทียบกบัอาคารท่ีคลา้ยคลึง
กนั มีอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ LEED ร้อยละ 
35 ท่ีใชพ้ลงังานมากกว่าอาคารทัว่ไปท่ีไม่ไดป้ระเมิน ทั้งน้ี
อาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ LEED ในระดับ 
Gold  และ Platinum เป็นกลุ่มอาคารที่พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนของการประหยดัพลงังานท่ีตั้งเอาไว ้และการ
ประหยดัพลงังานจากการวดัจริงสูงมาก แสดงให้เห็นว่ามี
ความผิดพลาดบางอย่างในการประเมินอาคารเขียวในแบบ
ประเมินของ LEED [2] 

ในปี ค.ศ.1970 ไดมี้การพัฒนาแนวคิด Building 

Information Modeling (BIM) ซ่ึงเป็นการเขียนแบบ
ในลกัษณะรูปทรง 3 มิติ โดยมีองค์ประกอบทุกส่วนของ
อาคารลว้นมีความเกี่ยวขอ้งและสัมพนัธ์กับขั้นตอนการ
วิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองอาคาร ในรูปของ
ขบวนการกระจายและเช่ือมโยงขอ้มูล เพื่อช่วยในการลด
ข้อผิดพลาดของการท าแบบก่อสร้าง และเพื่อน าไปใช้
ประกอบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
[3] 

สมาคมสถาปนิกของอเมริกา และสถาบันที่ศึกษา
เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ทางดา้นอาคารแห่งชาติของอเมริกา 
ไดก้ล่าวว่า แบบจ าลองข้อมูลอาคาร คือ เทคโนโลยีการ
สร้างแบบจ าลองของโครงการที่มาจากการเช่ือมโยงขอ้มูล

ต่างๆ ภายในโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่
เช่ือถือไดส้ าหรับประกอบการตัดสินใจในช่วงวงจรชีวิต
ของโครงการ 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการใช้ BIM ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างนั้ นลว้นเกิดข้ึนจากความต้องการท่ีจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการขจัดขอ้ผิดพลาด การลดค่าใช้จ่าย 
และความถูกต้อง นอกจากปัจจัยด้านการใช้งานและ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก BIM แล้ว ปัจจัยด้านเวลาและ
งบประมาณ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายถือ เป็น
เป้าหมายหลกัของผูด้  าเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าของโครงการและผูรั้บเหมาซ่ึงมีความตอ้งการที่จะลด
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง [3] เน่ืองจากเป็นการจ าลองการ
ก่อสร้างข้ึนมาก่อนซ่ึงสามารถตดัสินใจการก่อสร้างก่อนท่ี
จะท าการก่อสร้างจริง จึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และลดการเปลี่ยนแปลงแบบ
หรือแกไ้ข ในระหว่างการก่อสร้าง [4] 

ซ่ึงจากปัญหาและแนวทางการแกไ้ขแสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนากรอบการประเมิน ท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการประเมินเพื่อใหก้ารประเมินอาคารเขียว
มีความถูกตอ้งและแม่นย  า เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายดา้น
เวลา และตน้ทุนดา้นเงิน ใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน 

 
2. วตัถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา 

เพื่อพัฒนากรอบการประเมินอาคารเขียวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพวิธีการประเมินอาคารเขียว และประยุกต์ใช้
โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์อาคารเขียวตามมาตรฐานการ
ประเ มินอาคาร โดยใช้ควบคู่กับโปรแกรมวิเคราะห์
พลงังาน 

 
3. ข้อมูลในการพฒันากรอบการประเมนิ 
3.1 แบบประเมิน  

แนวคิดในการก่อสร้างอาคารประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดการ
พัฒนาอย่างย ั่งยืน โดยแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบหลกั คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้น

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีสมดุล และมีการ
ผสมผสานในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีหากพฒันาเพียงดา้นเดียวและ
ไม่พฒันาดา้นอื่นจะท าให้ไม่บรรลุถึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืน
ได ้ 

ทั้ งน้ีการน าแนวคิดเ ร่ืองการพัฒนาอย่างย ั่งยืนมา
ประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบและก่อสร้างอาคารนั้นเร่ิมตน้
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยพัฒนาภายใต้
แ น ว คิ ด ข อ ง  Sustainable Design, Sustainable 

Architecture แ ล ะ  Green Building โ ด ย ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของค าว่า Sustainable Design ไวว้่าเป็นการ
ออกแบบบนพื้นฐานความเขา้ใจของมนุษยต่์อธรรมชาติ 
โดยการออกแบบเร่ิมต้นด้วยการเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างความตอ้งการของมนุษยท์ี่สอดคลอ้งกบันิเวศวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของอาคาร โดยจะตอ้ง
ออกแบบตามลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชุมชน พื้นท่ี
ขา้งเคียง และ ท่ีตั้งของโครงการ นอกจากน้ีความหมายของ 
Green Building คือ อาคารที่ไดรั้บการออกแบบและการ
ก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ประกอบดว้ย  5 องค์ประกอบ คือ การรักษาความย ัง่ยืน
ของท่ีตั้งโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์
พลงังานและใชพ้ลงังานหมุนเวียน การอนุรักษ์ทรัพยากร
และวสัดุ และคุณภาพแวดลอ้มภายในอาคารและสุขภาพ
ของมนุษย์ ซ่ึ งในหลายประเทศได้พัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางใน
การตรวจสอบและช้ีวัดคุณสมบัติของอาคาร โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

แบบ ป ร ะ เ มิ น อ า ค า ร  LEED ขอ งป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงพฒันาโดย USGBC ซ่ึงแบบประเมินน้ี
ได้รับความนิยมทั่วโลกเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการ
เลือกรูปแบบการประเมินจึงท าให้อาคารทุกประเภท
สามารถเข้ารับการประเมินได้ อีกทั้งการประเมินอาคาร
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานนั้ น หากมีค่าประสิทธิภาพท่ีสูง
กว่า จะท าให้คะแนนท่ีไดเ้พิ่มมากข้ึน โดยแบ่งหมวดการ
ประเมินออกเป็น 7 หมวด ไดแ้ก่  

หมวดที่ 1 Sustainable Site 



พ.คุ้มศิริ และ ป.เที่ยงบูรณธรรม

86

หมวดที่ 2 Water Efficiency 

หมวดที่ 3 Energy and Atmosphere 

หมวดที่ 4 Material and Resource 

หมวดที่ 5 Indoor Environmental Quality 

หมวดที่ 6 Innovation in Design 

หมวดที่ 7 Regional Priority 

และเกณฑใ์นการตดัสินแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ  
ระดบั Certified 40-49 คะแนน 

ระดบั Silver 50-59 คะแนน 

ระดบั Gold 60-79 คะแนน 

ระดบั Platinum 80 คะแนนข้ึนไป 

3.2 แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling) เป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1970 

ซ่ึง เ ป็นการเขียนแบบในลักษณะรูปทรง 3  มิ ติ  โดย
องคป์ระกอบทุกส่วนของอาคารลว้นมีความสัมพนัธ์กนักบั
ขั้นตอนการวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองอาคาร ใน
รูปของขบวนการกระจายและเช่ือมโยงขอ้มูล เพื่อช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดของการท างานแบบก่อสร้าง และเพื่อน าไปใช้
ประกอบการบริหารโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

กระบวนการท างานของแบบจ าลองขอ้มูลอาคาร ถือ
เป็นแนวทางในการท างานที่มาพร้อมกบัการเจริญเติบโต
ของระบบดิจิตอลผ่านกระบวนการประมวลผลบน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อตอบสนองความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงมีความตอ้งการขอ้มูล (Information) ที่
ถูกต้อง ผ่านการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดี และมีการ
น าเสนอผลงานในลกัษณะเสมือนจริงที่สามารถรับรู้มิติ
ผ่านส่ือเช่ือมโยงทางอิเลคทรอนิกส์  

แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร เป็นหลกัการท างานร่วมกนั
ระหว่าง Building Product Model และ Object-based 

Parameter Modeling ซ่ึ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างซอฟต์แวร์และสนับสนุนการ
ท างานร่วมกันบนฐานข้อมูลดิจิตอล ซ่ึงสามารถท าการ
บริหารจัดการ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเหล่านั้นได้
ตลอดเวลา นอกจากนั้ นข้อมูลขององค์ประกอบต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในทุกมุมมองจะสามารถปรับเปลี่ยนไดเ้องโดย
อตัโนมติั  
3.3 ทฤษฏีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 

การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multi-criteria 

Decision Making, MCDM) เป็นวิธีการหน่ึงที่นิยมใช้
ในการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ เพื่อคดัทางเลือกที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องหรือเหมาะสมมากท่ีสุดกับทุก
หลักเกณฑ์ สามารถจัดโครงสร้างปัญหาที่ชัดเจนและมี
วิธีการวิเคราะห์ที่ใชไ้ดก้บัข้อมูลหลากหลายประเภท ทั้ ง
ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ [5] 

MCDM แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ การตดัสินใจแบบ
หล า ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  (Multi Objective Decision 

Making, MODM) แล ะก า ร ติด สิ น ใ จ แ บบหล า ย
คุ ณ ส ม บั ติ  (Multi Attribute Decision Making, 

MADM) โดยท าการเลือกใชเ้ทคนิควิธีการดงัน้ี คือ AHP 

และ  SAW โดย มีวิ ธีก ารรวบรวมผลการจัดล  าดับ 
(Aggregation Method) มาใช้สรุปผลการจัดล  าดับอีก
คร้ัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.3.1 Analytic Hierarchy Process; AHP 
[6] [7]  
การวิเคราะห์กระบวนการล าดบัขั้นเป็นกระบวนการ

ในการพิจารณาตัดสินใจที่เกิดจากการพิจารณาแบบเป็น
เหตุเป็นผลน้ีได้ถูกคิดค้นข้ึนตั้ งแต่ ปี ค .ศ.  1970 โดย
ศาสตราจารย์ Thomas Saaty แห่งมหาวิทยาลัย เยล 
ประเทศสหรัฐอเมริกาศาสตราจารยไ์ดจ้บการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทางดา้นคณิตศาสตร์ ดงันั้นแนวทางของ AHP 

จึงมีรูปแบบแนวคณิตศาสตร์เป็นหลกันั่นคือ การแปลงส่ิง
ที่ไม่สามารถวัดค่าในทางด้านเชิงปริมาณมาใช้ในการ
พิจารณาทางด้านเชิงปริมาณให้ได้โดยการก าหนดสเกล
การพิจารณาเพื่อให้ค  าตอบเป็นไปแบบมีเหตุผลโดยการ
ก าหนดเป้าหมายและโครงสร้างของปัญหาที่ต้องการ
พิจารณาออกมาเป็นแผนภูมิล  าดบัขั้น เกณฑ์พิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์หลกัสู่หลกัเกณฑ์รองตามล าดบั จัดเรียงลงมา
เป็นชั้นๆ จนถึงทางเลือกท่ีตอ้งการแลว้จึงน าปัจจยัในแต่ละ
ระดับมา เป รียบ เที ยบทีละ ปัจจัยตามล าดับไปตาม
กระบวนการคณิตศาสตร์ซ่ึงท าให้ผู ้ตัดสินใจสามารถ
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หมวดที่ 3 Energy and Atmosphere 

หมวดที่ 4 Material and Resource 

หมวดที่ 5 Indoor Environmental Quality 

หมวดที่ 6 Innovation in Design 

หมวดที่ 7 Regional Priority 

และเกณฑใ์นการตดัสินแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ  
ระดบั Certified 40-49 คะแนน 

ระดบั Silver 50-59 คะแนน 

ระดบั Gold 60-79 คะแนน 

ระดบั Platinum 80 คะแนนข้ึนไป 

3.2 แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling) เป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1970 

ซ่ึง เ ป็นการเขียนแบบในลักษณะรูปทรง 3  มิ ติ  โดย
องคป์ระกอบทุกส่วนของอาคารลว้นมีความสัมพนัธ์กนักบั
ขั้นตอนการวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองอาคาร ใน
รูปของขบวนการกระจายและเช่ือมโยงขอ้มูล เพื่อช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดของการท างานแบบก่อสร้าง และเพื่อน าไปใช้
ประกอบการบริหารโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

กระบวนการท างานของแบบจ าลองขอ้มูลอาคาร ถือ
เป็นแนวทางในการท างานที่มาพร้อมกบัการเจริญเติบโต
ของระบบดิจิตอลผ่านกระบวนการประมวลผลบน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อตอบสนองความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงมีความตอ้งการขอ้มูล (Information) ที่
ถูกต้อง ผ่านการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดี และมีการ
น าเสนอผลงานในลกัษณะเสมือนจริงที่สามารถรับรู้มิติ
ผ่านส่ือเช่ือมโยงทางอิเลคทรอนิกส์  

แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร เป็นหลกัการท างานร่วมกนั
ระหว่าง Building Product Model และ Object-based 

Parameter Modeling ซ่ึ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างซอฟต์แวร์และสนับสนุนการ
ท างานร่วมกันบนฐานข้อมูลดิจิตอล ซ่ึงสามารถท าการ
บริหารจัดการ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเหล่านั้นได้
ตลอดเวลา นอกจากนั้ นข้อมูลขององค์ประกอบต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในทุกมุมมองจะสามารถปรับเปลี่ยนไดเ้องโดย
อตัโนมติั  
3.3 ทฤษฏีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 

การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multi-criteria 

Decision Making, MCDM) เป็นวิธีการหน่ึงที่นิยมใช้
ในการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ เพื่อคดัทางเลือกที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องหรือเหมาะสมมากท่ีสุดกับทุก
หลักเกณฑ์ สามารถจัดโครงสร้างปัญหาที่ชัดเจนและมี
วิธีการวิเคราะห์ที่ใชไ้ดก้บัข้อมูลหลากหลายประเภท ทั้ ง
ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ [5] 

MCDM แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ การตดัสินใจแบบ
หล า ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  (Multi Objective Decision 

Making, MODM) แล ะก า ร ติด สิ น ใ จ แ บบหล า ย
คุ ณ ส ม บั ติ  (Multi Attribute Decision Making, 

MADM) โดยท าการเลือกใชเ้ทคนิควิธีการดงัน้ี คือ AHP 

และ  SAW โดย มีวิ ธีก ารรวบรวมผลการจัดล  าดับ 
(Aggregation Method) มาใช้สรุปผลการจัดล  าดับอีก
คร้ัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.3.1 Analytic Hierarchy Process; AHP 
[6] [7]  
การวิเคราะห์กระบวนการล าดบัขั้นเป็นกระบวนการ

ในการพิจารณาตัดสินใจที่เกิดจากการพิจารณาแบบเป็น
เหตุเป็นผลน้ีได้ถูกคิดค้นข้ึนตั้ งแต่ ปี ค .ศ.  1970 โดย
ศาสตราจารย์ Thomas Saaty แห่งมหาวิทยาลัย เยล 
ประเทศสหรัฐอเมริกาศาสตราจารยไ์ดจ้บการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทางดา้นคณิตศาสตร์ ดงันั้นแนวทางของ AHP 

จึงมีรูปแบบแนวคณิตศาสตร์เป็นหลกันั่นคือ การแปลงส่ิง
ที่ไม่สามารถวัดค่าในทางด้านเชิงปริมาณมาใช้ในการ
พิจารณาทางด้านเชิงปริมาณให้ได้โดยการก าหนดสเกล
การพิจารณาเพื่อให้ค  าตอบเป็นไปแบบมีเหตุผลโดยการ
ก าหนดเป้าหมายและโครงสร้างของปัญหาที่ต้องการ
พิจารณาออกมาเป็นแผนภูมิล  าดบัขั้น เกณฑ์พิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์หลกัสู่หลกัเกณฑ์รองตามล าดบั จัดเรียงลงมา
เป็นชั้นๆ จนถึงทางเลือกท่ีตอ้งการแลว้จึงน าปัจจยัในแต่ละ
ระดับมา เป รียบ เที ยบทีละ ปัจจัยตามล าดับไปตาม
กระบวนการคณิตศาสตร์ซ่ึงท าให้ผู ้ตัดสินใจสามารถ

มองเห็นองค์ประกอบของปัญหาโดยรวมและเปรียบเทียบ
ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกปัจจยัที่พิจารณาอนัท าใหผ้ล
การตดัสินใจท่ีไดมี้ค่าท่ีถูกตอ้งรัดกุมมากข้ึน 

3.3.2 Simple Additive Weighting; SAW 
[8] [9]  

SAW Model เ ป็ นที่ รู้ จั ก กัน ใน ช่ือ  Weighted 

Sum Model (WSM) หรือ  Scoring Method (SM) 

และยงัเป็นวิธีที่ใชบ้่อยในกระบวนการตดัสินใจแบบหลาย
คุณลักษณะ  (MADM) โดยก า รน า ค่ า ปร ก ติขอ ง
หลกัเกณฑ์มาคูณกบัน ้าหนกัของทางเลือกจากนั้นทางเลือก
ที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่ต้องการ วิธีการเชิง
ปริมาณประกอบดว้ยค่าของเกณฑส์ าหรับแต่ละทางเลือก 
โดยสร้างเมตริกซ์การตัดสินใจ A ใส่ค่าลงไปและท าการ 
normalize กลายเป็นเมตริกซ์ R ก าหนดค่าความส าคัญ 
(ค่าน ้ าหนัก) และค านวณค่าคะแนนทั้งหมดของทางเลือก 
จากนั้น ทางเลือกท่ีมีคะแนนสูงสุดจะเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด 

 
4. วธิีการด าเนินงาน 

การศึกษาน้ีเป็นการพฒันากรอบการประเมินอาคาร
โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารเขียว ซ่ึงสามารถแบ่งกรอบการด าเนินงาน
วิจยัได ้6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
4.1 ก าหนดกรอบงานวิจัย 

ก าหนดกรอบงานวิจัยเพื่อสรุปประเด็นของปัญหา
ของงาน และสร้างแบบวิธีการวิจัย โดยท าการรวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินอาคารเขียว และ
การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคาร 
4.2 ศึกษาข้อก าหนดการประเมินอาคาร 

ศึกษาขอ้ก  าหนดในการพิจารณา และมาตรฐานของ
อาคารเขียวที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
ความสามารถ และความเป็นไปได้ในการน ามาตรฐาน
ต่างๆ มาประยุกต์ใชใ้นประเทศไทย รวมไปถึงการศึกษา
ความสามารถในการประยุกต์ใชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคาร
เพื่อหาค่าพลงังาน และปัจจยัอื่นๆในการก่อสร้าง  
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รูปที่ 1 วิธีการด าเนินงานวจิยั 
 

4.3 คดัเลือกปัจจัยการประเมิน 

สรุปปัจจยัที่ใชใ้นการประเมินอาคารเขียวที่เหมาะสม
ในประเทศไทย โดยพิจารณาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
รวมถึงประสิทธิภาพทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยอา้งอิงปัจจัย
จากมาตรฐานการประเมินอาคารเขียว และพฒันาปัจจัยที่
เหมาะสมส าหรับใชใ้นการประเมินอาคาร  
4.4 การพัฒนากรอบการประเมินอาคารเขียว 

การพัฒนากรอบการปะเมินอาคารเขียวนั้น จะเป็น
การก าหนดภาพรวมในการใชก้รอบการประเมิน โดยจะ
ก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต้องในในการ
ค านวณ หรือวิเคราะห์ และเคร่ืองมือ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยแีบบจ าลองขอ้มูลอาคารเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวิเคราะห์ค่าต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอาคาร 
4.5 การประยกุต์ใช้กรอบการประเมินอาคารเขียว 

เ ป็นการทดลองใช้กรอบการประ เ มินที่ ได้ถู ก
พฒันาข้ึนมา กบัโครงการก่อสร้างท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อวิเคราะห์
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ผลลัพธ์ และค่าความแตกต่าง ก่อนและหลังการพัฒนา
กรอบการประเมิน เพื่อหาจุดบกพร่อง เพื่อน าไปแกไ้ข และ
เพื่อพฒันาต่อไป  
4.6 การเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอาคาร 

การเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอาคาร จะใชปั้จจยั
ที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานในตัวอาคาร และสภาวะน่า
สบายเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการออกแบบ และวิเคราะห์ผล 
เพื่อน ามาสรุปผลกระทบ และความน่าจะเป็นในการ
ก่อสร้างอาคารเขียวได้จริง ทั้งน้ี หลงัจากประเมินอาคาร
เขียวโดยใช้เกณฑ์การประเมินแล้ว จึงน าปัจจัยทางด้าน
ราคา และ เวลามาวิเคราะห์หาทางเลือก เพื่อหาทางเลือกที่
ดีที่สุดในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง 

 
5. ผลการประยุกต์ใช้กรอบการประเมนิ 

การประเ มินอาคาร เขียวโดยการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองข้อมูลอาคารนั้ น เป็นการจ าลองการก่อสร้าง
อ า ค า ร ใ น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  (Building 

Simulation) เพื่อท าการประเมินความเป็นไปได้ที่จะ
อาจจะเกิดข้ึนกบัอาคารหลงัจากก่อสร้างจริง ดงันั้น จึงเป็น
ขั้ นตอนท่ีประกอบด้วยข้อมูลต่างๆท่ีใช้ส าหรับการ
ก่อสร้างจริง ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดการท างานดัง
แสดงในรูปท่ี 2 
5.1 กรอบการประเมินอาคารเขียว 

เป็นการอธิบายมิติในการก่อสร้าง และการพิจารณา
อาคารว่ามีส่วนใดบา้งที่น าเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็น
หลกัเกณฑ์ หรือปัจจัยในการประเมิน ซ่ึงในการพิจารณา
อาคารเขียวนั้น เร่ืองท่ีจะพิจารณาจะประกอบไปดว้ย  

- รูปลกัษณ์ภายนอกอาคาร 

- ความร้อน 

- พลงังานที่ใชแ้ละปล่อยออกมา 
- แสงสว่างภายในอาคาร 

- ระยะเวลาการก่อสร้าง 
- มูลค่าการก่อสร้าง 

 
 

5.2 แบบจ าลองอาคาร 

การสร้างแบบจ าลองอาคารในขั้นตอนแรก เป็นการ
ก าหนดรายละเอียดของตัวอาคารที่จะท าการก่อสร้าง 
รวมถึงทิศทางการวางตวัของอาคาร เพื่อการน าไปใชใ้น
การตัดสินใจเบ้ืองต้นของเจ้าของโครงการ โดยการใส่
ขอ้มูลต่างๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการก าหนดค่า
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ส่ิงแรกท่ีจ า เป็นคือการ
ก าหนดจุดอา้งอิง และก าหนดเส้นกริดอา้งอิงในภาพแปลน 
เพื่อการท างานร่วมกนัที่ถูกตอ้งของหลายๆฝ่าย ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3 และรูปท่ี 4  
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รูปที่ 2 กรอบการประเมินอาคารโดยการประยกุตใ์ช้
แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร  
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ผลลัพธ์ และค่าความแตกต่าง ก่อนและหลังการพัฒนา
กรอบการประเมิน เพื่อหาจุดบกพร่อง เพื่อน าไปแกไ้ข และ
เพื่อพฒันาต่อไป  
4.6 การเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอาคาร 

การเสนอทางเลือกในการปรับปรุงอาคาร จะใชปั้จจยั
ที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานในตัวอาคาร และสภาวะน่า
สบายเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการออกแบบ และวิเคราะห์ผล 
เพ่ือน ามาสรุปผลกระทบ และความน่าจะเป็นในการ
ก่อสร้างอาคารเขียวได้จริง ทั้งน้ี หลงัจากประเมินอาคาร
เขียวโดยใช้เกณฑ์การประเมินแล้ว จึงน าปัจจัยทางด้าน
ราคา และ เวลามาวิเคราะห์หาทางเลือก เพื่อหาทางเลือกที่
ดีที่สุดในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง 

 
5. ผลการประยุกต์ใช้กรอบการประเมนิ 

การประเ มินอาคาร เขียวโดยการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองข้อมูลอาคารนั้ น เป็นการจ าลองการก่อสร้าง
อ า ค า ร ใ น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  (Building 

Simulation) เพื่อท าการประเมินความเป็นไปได้ที่จะ
อาจจะเกิดข้ึนกบัอาคารหลงัจากก่อสร้างจริง ดงันั้น จึงเป็น
ขั้ นตอนท่ีประกอบด้วยข้อมูลต่างๆท่ีใช้ส าหรับการ
ก่อสร้างจริง ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดการท างานดัง
แสดงในรูปท่ี 2 
5.1 กรอบการประเมินอาคารเขียว 

เป็นการอธิบายมิติในการก่อสร้าง และการพิจารณา
อาคารว่ามีส่วนใดบา้งที่น าเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็น
หลกัเกณฑ์ หรือปัจจัยในการประเมิน ซ่ึงในการพิจารณา
อาคารเขียวนั้น เร่ืองท่ีจะพิจารณาจะประกอบไปดว้ย  

- รูปลกัษณ์ภายนอกอาคาร 

- ความร้อน 

- พลงังานที่ใชแ้ละปล่อยออกมา 
- แสงสว่างภายในอาคาร 

- ระยะเวลาการก่อสร้าง 
- มูลค่าการก่อสร้าง 

 
 

5.2 แบบจ าลองอาคาร 

การสร้างแบบจ าลองอาคารในขั้นตอนแรก เป็นการ
ก าหนดรายละเอียดของตัวอาคารที่จะท าการก่อสร้าง 
รวมถึงทิศทางการวางตวัของอาคาร เพื่อการน าไปใชใ้น
การตัดสินใจเบ้ืองต้นของเจ้าของโครงการ โดยการใส่
ขอ้มูลต่างๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการก าหนดค่า
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ส่ิงแรกท่ีจ า เป็นคือการ
ก าหนดจุดอา้งอิง และก าหนดเส้นกริดอา้งอิงในภาพแปลน 
เพื่อการท างานร่วมกนัที่ถูกตอ้งของหลายๆฝ่าย ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3 และรูปท่ี 4  
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รูปที่ 2 กรอบการประเมินอาคารโดยการประยกุตใ์ช้
แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร  

 

 
 

รูปที่ 3 การก าหนดเส้นระดบัอา้งอิง 

 
 

รูปที่ 4 การก าหนดเส้นกริดอา้งอิง 
 

โดยการก าหนดเส้นระดบัอา้งอิงเพื่อเป็นการก าหนด
ระดบัความสูงของอาคารในแต่ละชั้นในมุมมองภาพดา้น 
และการก าหนดเส้นกริดอ้างอิง เพื่อ เป็นการก าหนด
ต าแหน่งของส่วนประกอบอาคารต่างๆ เช่น ก  าแพง เสา 
หรือ ฐานราก ในมุมมองของภาพแปลน 

ซ่ึงข้อมูล ท่ีส าคัญและเป็นขั้ นตอนในการสร้าง
แบบจ าลองอาคารจะประกอบดว้ย 6 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ฐาน
ราก เสา คาน ผนัง พื้น และช่องเปิดต่างๆ ผลลพัธ์ที่ไดจ้ะ
ออกมาในลักษณะแบบจ าลองอาคาร 3 มิติ (Building 

Model) ดังแสดงในรูปที่ 5 และขอ้มูลวัสดุต่างๆ ทั้งใน
ดา้นราคาและปริมาณ รวมไปจนถึงปริมาณพื้นท่ีทั้งหมด 
ภายในและภายนอกอาคาร ซ่ึงเป็นข้อมูลน าไปประเมิน
อาคารเขียวตามขอ้ก  าหนดต่อไป  

 

 
รูปที่ 5 แบบจ าลองอาคาร 

 
5.3 แบบจ าลองพลังงาน 

การน าข้อ มูลจากแบบจ าล องอาคาร ส่ งไปยัง
โปรแกรมวิเคราะห์พลงังาน ซ่ึงขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล
การวิเคราะห์ประกอบดว้ย การก าหนดสถานท่ีตั้งและการ
วางตวัของอาคาร เพ่ือก าหนดทิศทางการเคลื่อนผ่านของ
ดวงอาทิตย ์การก  าหนดสภาพภูมิอากาศ โดยจะเป็นขอ้มูล
ดา้นอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละพื้นท่ี โดยผลลพัธ์ท่ีไดด้งัแสดงในรูปท่ี 6 

โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองพลงังานนั้นจะออกมาใน
รูปแบบของข้อมูลทางด้านอุณหภูมิภายในและภายนอก
อาคาร ระดับปริมาณรังสีตกกระทบอาคารเฉลี่ย  ระดับ
ความสว่างจากแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านมายงัภายในอาคาร 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นต้องใชใ้นการประเมินอาคารเขียว 
ตามเกณฑม์าตรฐานการประเมิน  

 

 
รูปที่ 6  แบบจ าลองพลงังานอาคาร 

 
5.4 การประเมินอาคารเขียว 

จากเกณฑ์มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว นั้นมี
หลักเกณฑ์ในการประเมินในหลายปัจจัยทั้งในด้านการ
วางแผน การตรวจสอบคุณภาพงาน หรือดา้นพลงังาน จาก
ความสามารถของแบบจ าลองขอ้มูลอาคาร จะพิจารณาได้
เฉพาะดา้นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัอาคาร ซ่ึง
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ในด้านการวางแผนหรือการตรวจสอบคุณภาพนั้ น 
จ าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบการการปฏิบติังานจริง ดงันั้น 
ในการประเมินน้ี จะใชปั้จจยัในการประเมินอนัไดแ้ก่  

- รูปลกัษณ์อาคาร 

- ความร้อน 

- พลงังานที่ใชแ้ละปล่อยออกมา 
- แสงสว่างภายในอาคาร 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์จากแบบจ าลองขอ้มูลอาคาร 
โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานการประเมินอาคารเขียวนั้ น 
สามารถสรุปคะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน ได้ดัง
แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดผลคะแนนการประเมินอาคารเขียว 

หมวดการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

หมวดท่ีตั้งเพ่ือความย ัง่ยืน 26 5 

หมวดการใชน้ ้ าฯ 10 0 

หมวดพลงังานและบรรยากาศ 35 0 

หมวดการใชว้สัดุและทรัพยากร 14 0 

หมวดคุณภาพแวดลอ้มในอาคาร 15 2 

หมวดนวตักรรม 6 0 

รวมคะแนน 7 
 
การประเ มินอาคารเขียวจากแบบก่อสร้างเ ดิม 

สามารถสรุปข้อมูลต่างๆ  ได้ดังน้ี  คือ  จากเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียวได ้7 คะแนน และมูลค่างานก่อสร้าง
ทั้งหมดคือ 1,830,870.88 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
158 วนั  

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการประเมินอาคารรอบแรกจะ
เห็นไดว้่าเกณฑ์ในการประเมินอาคารเขียวนั้น ไม่ผ่านการ
รับรอง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างให้ได้ตรง
ตามเกณฑ์กาประเมิน ซ่ึงในการปรับเปลี่ยนแบบนั้น จะมี
ปัจจัยที่เปลี่ยนไปดว้ย คือ ปัจจัยดา้นเวลา และ ปัจจัยดา้น
การลงทุนก่อสร้าง ดงันั้นในการพิจารณา 2 ปัจจัยสุดทา้ย
จะใชว้ิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑเ์ขา้มาส่วนเกี่ยว
เกี่ยวขอ้ง โดยมี 3 ปัจจัยที่น าเขา้มาพิจารณา คือ มูลค่าการ

ก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง และค่าคะแนนการ
ประเมินอาคารเขียว  
5.5 เสนอทางเลือกในการปรับปรุง 

การเสนอทางเลือกในการปรับปรุงแบบก่อสร้างนั้น
จะท าการวิเคราะห์จากขอ้ก  าหนดจากเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวที่ไม่ผ่านเกณฑใ์นการประเมินในรอบแรก และ
ท าการสรุปปัจจัยทางเลือกที่เหลือที่สามารถพฒันาหรือ
ออกแบบได้ในช่วงวางแผนการก่อสร้าง ซ่ึงทางเลือกใน
การปรับปรุงนั้ นจะมีมูลค่า ระยะเวลา และคะแนน ที่
แตกต่างกนัออกไป จึงจ าเป็นต้องใชว้ิธีการการตดัสินใจ
แบบหลายหลกัเกณฑ ์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด  

5.5.1 โครงสร้างหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 

หลกัเกณฑห์ลกัที่ใชใ้นการประเมินจะประกอบดว้ย
ความร้อน, พลังงานที่ใช้และปล่อยออกมา , แสงสว่าง
ภายในอาคาร โดยจะใช้คะแนนที่ได้จากการประเมิน
อาคารเขียวมาพิจารณา ร่วมกบั ระยะเวลาในการก่อสร้าง
และ มูลค่าการก่อสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

  
                        

                                                          
 

รูปที่ 7 ปัจจยัการประเมินที่น ามาพิจารณา 
 

5.5.2 ค่าน ้าหนักความส าคญั 

โดยกระบวนการวิเคราะห์ล  าดบัขั้น(AHP)โดยการ
น าหลักเกณฑ์ให้ความส าคญั โดยกระบวนการวิเคราะห์
ล  าดับขั้น (AHP) จะให้ผู ้เช่ียวชาญให้ความส าคัญของ
ปัจจัย โดยการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ ซ่ึงปัจจัยที่น ามา
เปรียบเทียบกนัคือ (1) ราคาและเวลา (2) ราคาและคะแนน
การประเมิน (3) เวลาและคะแนนการประเมิน โดยใชก้าร
ระบุคะแนนลงในตารางเปรียบเทียบ ซ่ึงก  าหนดชุดตวัเลข
เป็น 1 = ให้ความส าคัญในสองปัจจัยเท่ากัน , 3 = ให้
ความส าคญัในปัจจัยหลกัมากกว่า, 5 = ใหค้วามส าคญัใน
ปัจจยัหลกัมากที่สุด ดงัตวัอยา่งตารางที่ 2  
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ในด้านการวางแผนหรือการตรวจสอบคุณภาพนั้ น 
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ตามเกณฑ์กาประเมิน ซ่ึงในการปรับเปลี่ยนแบบนั้น จะมี
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จะใชว้ิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑเ์ขา้มาส่วนเกี่ยว
เกี่ยวขอ้ง โดยมี 3 ปัจจัยที่น าเขา้มาพิจารณา คือ มูลค่าการ

ก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง และค่าคะแนนการ
ประเมินอาคารเขียว  
5.5 เสนอทางเลือกในการปรับปรุง 

การเสนอทางเลือกในการปรับปรุงแบบก่อสร้างนั้น
จะท าการวิเคราะห์จากขอ้ก าหนดจากเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวที่ไม่ผ่านเกณฑใ์นการประเมินในรอบแรก และ
ท าการสรุปปัจจัยทางเลือกที่เหลือที่สามารถพฒันาหรือ
ออกแบบได้ในช่วงวางแผนการก่อสร้าง ซ่ึงทางเลือกใน
การปรับปรุงนั้ นจะมีมูลค่า ระยะเวลา และคะแนน ที่
แตกต่างกนัออกไป จึงจ าเป็นต้องใชว้ิธีการการตดัสินใจ
แบบหลายหลกัเกณฑ ์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด  

5.5.1 โครงสร้างหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 

หลกัเกณฑห์ลกัที่ใชใ้นการประเมินจะประกอบดว้ย
ความร้อน, พลังงานที่ใช้และปล่อยออกมา , แสงสว่าง
ภายในอาคาร โดยจะใช้คะแนนที่ได้จากการประเมิน
อาคารเขียวมาพิจารณา ร่วมกบั ระยะเวลาในการก่อสร้าง
และ มูลค่าการก่อสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

  
                        

                                                          
 

รูปที่ 7 ปัจจยัการประเมินที่น ามาพิจารณา 
 

5.5.2 ค่าน ้าหนักความส าคญั 

โดยกระบวนการวิเคราะห์ล  าดบัขั้น(AHP)โดยการ
น าหลักเกณฑ์ให้ความส าคญั โดยกระบวนการวิเคราะห์
ล  าดับขั้น (AHP) จะให้ผู ้เช่ียวชาญให้ความส าคัญของ
ปัจจัย โดยการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ ซ่ึงปัจจัยที่น ามา
เปรียบเทียบกนัคือ (1) ราคาและเวลา (2) ราคาและคะแนน
การประเมิน (3) เวลาและคะแนนการประเมิน โดยใชก้าร
ระบุคะแนนลงในตารางเปรียบเทียบ ซ่ึงก  าหนดชุดตวัเลข
เป็น 1 = ให้ความส าคัญในสองปัจจัยเท่ากัน , 3 = ให้
ความส าคญัในปัจจัยหลกัมากกว่า, 5 = ใหค้วามส าคญัใน
ปัจจยัหลกัมากที่สุด ดงัตวัอยา่งตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ตวัอยา่งตารางในการวิเคราะห์ล  าดบัขั้น 
 ราคา เวลา คะแนน 

ราคา X …../1 …./1 

เวลา 1/.... X …./1 

คะแนน 1/.... 1/.... X 

  
หลงัจากนั้นจึงท าการหาค่าเฉลี่ยค่าน ้ าหนักทั้งหมด

ในแต่ละหลกัเกณฑท์ี่พิจารณา โดยสามารถสรุปค่าน ้าหนัก
ความส าคัญของหลกัเกณฑ์ ได้ดงัตางรางที่ 3 และ กราฟ
จากรูปท่ี 8 
 
ตารางที่ 3 ค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัการประเมิน 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าน ้าหนัก 

1. ระยะเวลาในการก่อสร้าง (C1) 0.361 

2. มูลค่าการก่อสร้าง (C2) 0.407 

3. ค่าคะแนนการประเมิน (C3) 0.232 
 

 
 

รูปที่ 8 แสดงค่าน ้าหนกัของปัจจยัการประเมิน 

 
5.5.3 การคดักรองทางเลือกในการปรับปรุง 

ท าการคัดเลือกข้อก าหนดการประเมินที่ไม่ผ่าน
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ประหยัดพลังงาน  (A3), จ ากัดจ านวนที่จอดรถ  (A4), 

เปลี่ยนหลงัคา (A5), ปรับเปลี่ยนทั้งหมด (A6)  

5.5.4 ค่าคะแนนของแต่ละทางเลือก 

ค่าคะแนนที่ไดจ้ากขอ้มูลในทางเลือกแต่ละอนั โดยมี
ขอ้มูลเชิงตวัเลขและขอ้มูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปไดด้งั
ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนทางเลือกตามหลกัเกณฑ์ 

A Time Cost Score 
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มีท่ีจอดรถประหยดั
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168 1,837,699.33 10 

จ ากดัจ านวนท่ีจอดรถ (A4) 168 1,868,656.58 9 

เปล่ียนหลงัคา (A5) 158 1,870,195.88 8 

ปรับเปล่ียนทั้งหมด (A6) 208 2,014,810.03 15 

หมายเหตุ:  

A หมายถึง ทางเลือก 

 Time หมายถึง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
 Cost หมายถึง มูลค่าในการก่อสร้าง 
 Score หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากการประเมิน 

 
5.5.5 การวิเคราะห์หาล าดับความส าคญั 

ค่าคะแนนของขอ้มูลที่มีความแตกต่างกนัมากอาจท า
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ปรับฐานขอ้มูลในแต่ละชุด (Normalize) โดยใชส้มการ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแตกต่างกันตามลักษณะของชุด
ขอ้มูลดงัน้ี  

หลกัเกณฑท์ี่เป็นเชิงบวก (Benefit Criteria)              
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ซ่ึงในกรณีหลักเกณฑ์ที่เป็นเชิงบวก  ijx  หมายถึง
ค่าที่มีผลเชิงบวกซ่ึงไดแ้ก่ ค่าคะแนนการประเมินอาคาร 
และ iji xmax  หมายถึงค่าที่มีผลเชิงบวกสูงสุด และใน
กรณีหลกัเกณฑ์ที่เป็นค่าใชจ่้าย ijx  หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่
ตอ้งเสียไปต่างๆ ไดแ้ก่ มูลค่าการก่อสร้าง และระยะเวลา
ในการก่อสร้าง  

หลังจากท าการปรับฐานข้อมูลแล้ว  จะเ ป็นการ
ค านวณค่าน ้ าหนัก  ซ่ึงเป็นการน าชุดข้อมูลที่มีการปรับ
ฐานขอ้มูล (rij) มาคูณกบัค่าน ้าหนกัของเกณฑก์ารตดัสินใจ
หลกั (wi) โดยใชส้มการ  

 
  ][][ ijiij rwv            (3) 
 

หลกัจากน าชุดขอ้มูลที่มีการปรับฐานขอ้มูลมาคูณกบั
ค่าน ้ าหนักความส าคัญเพื่อค  านวณค่าน ้ าหนักแล้ว  ใน
ขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการรวมน ้ าหนักในแต่ละเกณฑ์อนั
ไดแ้ก่ เวลา มูลค่าการก่อสร้าง และคะแนนที่ไดจ้ากการ
ประเมิน เพื่อสรุปค่าน ้าหนกั โดยใชส้มการ  
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โดยเป็นการรวมค่าน ้ าหนักทั้ งหมดท่ีได้ท  าการ

ค านวณเพื่อการจัดล  าดบั ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการ
ตดัสินใจ ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจด้วยวิธี SAW 

และการจดัล  าดบัทางเลือก  
ทางเลือก คะแนน อันดับ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (A1) 0.876 4 

มีที่จอดจกัรยาน (A2) 0.813 6 

มีที่ จอดรถประหยัดพลังงาน 
(A3) 

0.900 1 

จ ากดัจ านวนที่จอดรถ (A4) 0.877 3 

เปลี่ยนหลงัคา (A5) 0.883 2 

ปรับเปลี่ยนทั้งหมด (A6) 0.876 5 
 

 
 

รูปที่ 9 ค่าคะแนนของการวิเคราะห์ดว้ยวิธี SAW 
 

6. สรุปผลงานวจิยั 
การพัฒนากรอบการประเมินอาคารเขียวโดยการ

ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีแบบจ าลองขอ้มูลอาคารนั้น คือการ
พฒันาปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินอาคาร โดยการเพิ่มเติม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านระยะเวลาในการก่อสร้าง และ 
ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมูลค่าในการก่อสร้างเพิ่มเติมเขา้มาจาก
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินเดิม โดยการใชแ้บบจ าลอง
อาคารจ าลองการก่อสร้าง เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนก่อนท าการก่อสร้าง เพื่อลดการสูญเสียเวลา และ
ทรัพยากร ในการแกง้าน  

การพัฒนากรอบการประเมินพบว่า ในการให้ค่า
น ้าหนักความส าคญัของปัจจัยการประเมิน พบว่าปัจจยัใน
ดา้นมูลค่าในการก่อสร้างเป็นปัจจยัอนัดบัแรกที่ยงัใหค้วาม
สนใจ ส่วนในการให้ค่าคะแนนแนวทางการพฒันาแบบ
ก่อสร้าง ไดผ้ลในการจัดล  าดบัดงัน้ี คือ (1) พฒันาให้มีที่
จอดรถประหยดัพลงังานในโครงการ (2) เปลี่ยนวสัดุมุม
หลงัคา ที่มีค่าสะทอ้นความร้อนต ่า เพื่อลดผลระทบจาก
เกาะความร้อน (3) จ ากดัจ านวนพื้นท่ีจอดรถขั้นต ่าตามท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อลดการใชร้ถยนต์ส่วนตวั (4) ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในแบบก่อสร้าง (5) ปรับเปลี่ยนปัจจัย
ทางเลือกทั้ งหมด (6) พัฒนาให้มีทีจอดรถจักรยานและ
หอ้งเปลี่ยนเส้ือผา้ โดยกรอบการประเมินอาคารเขียวท่ีได้
จากงานวิจัยน้ี สามารถท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของปัจจัย
ที่อาจถูกมองข้ามไปในการประเมินอาคารเขียว และ
ความสามารถในการใช้งานแบบจ าลองข้อมูลมูลอาคาร 
เพื่อลดค่าใชจ่้ายท่ีอาจเพิ่มข้ึนในภายหลงัการก่อสร้าง 
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ทรัพยากร ในการแกง้าน  

การพัฒนากรอบการประเมินพบว่า ในการให้ค่า
น ้าหนักความส าคญัของปัจจัยการประเมิน พบว่าปัจจยัใน
ดา้นมูลค่าในการก่อสร้างเป็นปัจจยัอนัดบัแรกที่ยงัใหค้วาม
สนใจ ส่วนในการให้ค่าคะแนนแนวทางการพฒันาแบบ
ก่อสร้าง ไดผ้ลในการจัดล  าดบัดงัน้ี คือ (1) พฒันาให้มีที่
จอดรถประหยดัพลงังานในโครงการ (2) เปลี่ยนวสัดุมุม
หลงัคา ที่มีค่าสะทอ้นความร้อนต ่า เพื่อลดผลระทบจาก
เกาะความร้อน (3) จ ากดัจ านวนพื้นท่ีจอดรถขั้นต ่าตามท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อลดการใชร้ถยนต์ส่วนตวั (4) ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในแบบก่อสร้าง (5) ปรับเปลี่ยนปัจจัย
ทางเลือกทั้ งหมด (6) พัฒนาให้มีทีจอดรถจักรยานและ
หอ้งเปลี่ยนเส้ือผา้ โดยกรอบการประเมินอาคารเขียวท่ีได้
จากงานวิจัยน้ี สามารถท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของปัจจัย
ที่อาจถูกมองข้ามไปในการประเมินอาคารเขียว และ
ความสามารถในการใช้งานแบบจ าลองข้อมูลมูลอาคาร 
เพื่อลดค่าใชจ่้ายท่ีอาจเพิ่มข้ึนในภายหลงัการก่อสร้าง 
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