บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของการวิจัย
ดว ยเหตุผลหลายประการในสั งคมไทย เชน ความต องการที่อยู อาศั ยมีมากขึ้น ใน
ขณะที่จํานวนพื้นที่ดินมีเทาเดิม ปญหาการจราจรที่ทําใหจําเปนตองมีที่พักอาศัยใกลที่ทํางาน หรือ
วิถีชีวิตของคนไทยรุนใหมที่นิยมความเปนสวนตัวมากกวาที่จะอยูรวมกับครอบครัวเหมือนในอดีต
เป น ต น เหตุ ผ ลเหลา นี้ ลว นเข า มามี สว นเกี่ย วขอ งในการดํา รงชีวิตของผู คนในปจจุ บั น มากขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความนิยมในการพักอาศัยในที่พักอาศัยแนวดิ่งหรือที่เรียกวาอาคาร
ชุดหรือคอนโดมิเนียม ผลที่ตามมาก็คือเมื่อมีการอยูรวมกันในแนวดิ่งของผูคนจํานวนมาก ปญหา
ตาง ๆ ในการอยูอาศัยรวมกันของบุคคลจึงเกิดมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาของผูพักอาศัย หรือ
ปญหาที่มาจากการบริหารจัดการของเจาของที่พักอาศัยสอดรับกับ มานพ พงศทัต (2522, น.1-4) ที่
ไดกลาวถึงการใชชีวิตในอาคารชุดไววาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยูอาศัยจากการอยูบาน
เดี่ยวบนดิน มีเนื้อที่โดยรอบมาอยูในอาคารสูง ชีวิตความเปนอยูจะเปลี่ยนไป ชีวิตในบานสวน
ใหญจะถูกจํากัดอยูในยูนิต จะมีที่วางเพียงเล็กนอยบนที่ดินเบื้องลาง ความเปนสวนตัวก็จะ
นอยลง สิ่งประกอบความสะดวกตาง ๆ ที่จะตองใชรวมกับผูอื่น เชน ทางเดิน ลิฟท สนาม ที่ทิ้งขยะ
จะเกิดขึ้น และความเปนอยูจากสวนตัวที่เปลี่ยนมาเปนลักษณะของกลุมชุมชน คอนขางจะขัดกับ
นิสัยคนไทยโดยทั่วไปที่ยึดถือความสบายของตนเองเปนหลัก แตเมื่อเขามาอยูรวมกันเปนสังคมใน
ลักษณะนี้ จําตองมีกฎระเบียบ ขอบังคับในการอยูอาศัยรวมกัน
ในสวนของการบริหารจัดการที่พักอาศัยในแนวดิ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เนนที่พักอาศัย
ในแนวดิ่งที่เรียกวา อาคารชุด ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอการพักอาศัยในอาคาร คือ นิติบุคคล
อาคารชุด ซึ่งมีผูแทนคือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด กลาวคือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารอาคารชุด อีกทั้งเปนผูแทนของเจาของรวมทุกคนในอาคารชุดนั้น และมี
หนาที่สําคัญตามที่กฎหมายระบุไวเชนเปนผูลงนามใบปลอดหนี้ใหแกลูกบานเมื่อตองการขายหองชุด
เปนตน หนาที่เหลานี้ทําใหบทบาท และความรับผิดชอบของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีผลตอ
สภาพความเปนอยูรวมทั้ง คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในอาคารชุดเปน อยา งยิ่ง แมวาในการ
บริ ห ารจั ด การทางภาครั ฐ มี ก ารกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ไว ใ น
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พระราชบัญญัติอาคารชุดป 2522 และมีการออกพระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับป 2551 เพื่อปรับปรุง
อํานาจหนาที่และกําหนดบทลงโทษในสวนของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดใหเหมาะสมขึ้นกวาที่
เปนอยูเดิมแลวก็ตาม แตก็ยังพบวายังมีปญหาที่เกิดขึ้นในอาคารชุดซึ่งเกิดมาจากการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการ
นิติบคุ คลอาคารชุดยังปรากฎอยูมากดังจะเห็นไดจากขอมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซทของ
กรมที่ดิน เวปไซทของสํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) และเว็บไซทอื่น ๆ ที่เปนสาธารณะที่เปดให
ประชาชนสอบถามปญหาที่เกี่ยวกับอาคารชุด พบวามีผูสอบถามปญหารวมทั้งรองเรียนในเรื่องที่
เกี่ยวกับ การบริหารอาคารชุดและการทํางานของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปนจํานวนมาก
หากพิจารณานัยตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาคารชุด พบวา แมวาภาครัฐจะไดมีการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไวแลวในพระราชบัญญัติอาคารชุด แตก็เปน
การกําหนดเพียงแนวทางมิไดระบุในรายละเอียดการปฏิบัติ การบริหารจัดการอาคารชุดจึงอยูภายใตดุลยพินิจ
ของผู จัดการนิ ติบุค คลอาคารชุด ซึ่ง ตองใช วิจ ารณญานในการปฏิบัติห นา ที่เ พื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค ทําใหผูอยูอาศัยในอาคารชุดสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามใน
การปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดวยการใชวิจารณญานนั้นยังขาดความเปน
ปรนัยสูงมากจึงทําใหเกิดปญหาในแงมุมของจริยธรรมขึ้นบอยครั้ง ดังนั้น หากผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดขาดจริยธรรมในการบริหารจัดการ ยอมนํามาซึ่งปญหาตอผูอยูอาศัยหรือเจาของรวมอยู
อาศัยในอาคารชุดซึ่งเปนคนกลุมใหญ รวมทั้งอาจนําไปสูปญหาเชิงสังคมในระดับประเทศได จึง
นํ า มาสู ค วามเป น เหตุ เ ปน ผลและความสํ า คัญ ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ภายใต ป ญ หาการวิ จั ย ที่ ว า
ประเทศไทยควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม และหาก
จํา เป น ตอ งมี ม าตรฐานดั งกลาวควรเปน อยางไร ทั้ง นี้ ม าตรฐานจริ ยธรรมดังกล าวควรจะเปน
รูปธรรมและไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของหรือไมอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจยั
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ
1. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดพึงมีในการทํา
หนาที่เปนผูบริหารนิติบุคคลอาคารชุด จากผูเกี่ยวของกับอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งประกอบดวยผูอยู
อาศัยในอาคารชุด ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ นักพัฒนาโครงการ
2. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุด จากผูเกี่ยวของกับอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งประกอบดวยผูอยูอาศัยในอาคารชุด
ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ นักพัฒนาโครงการ
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3. สรางและประเมินตนแบบจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดวยการ
สัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัย
4. เสนอตนแบบจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่อาคารชุด ในการวิจัยนี้หมายถึงอาคารชุดในประเทศไทย ซึ่งไดจด
ทะเบียนอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ระหวาง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2552 รวม
ทั้งสิ้น 467, 427 หองชุด (thaicondoonline.com, 2553)
2. ขอบเขตด า นผู ใ ห ข อ มู ล ครอบคลุ ม ทั้ ง ผู อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด ประชาชนทั่ ว ไป
นักวิชาการ นักพัฒนาโครงการอาคารชุด ในประเทศไทย
ระเบียบวิธีการวิจยั
ขั้นตอนการวิจัยจะแบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การสอบถามผูเกี่ยวของกับอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 407 คน ที่ไดมาจากการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane’s ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95
ประกอบดวย ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และนักพัฒนาโครงการพักอาศัย โดยเนนการสอบถาม
ถึงคุณสมบัติดานจริยธรรมและปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2. การสอบถามเจาของอาคารชุด จํานวน 400 คน ที่ไดมาจากการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane’s ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ถึงคุณสมบัติดาน
จริยธรรมและปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. การสัมภาษณนักวิชาการ ผูใหบริการในอาคารชุดและเจาของโครงการเพื่อกลั่นกรอง
คุณสมบัติ ดานจริยธรรมและมาตรฐานที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจํานวน 12 คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามโครงสรางการกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูล
เชิงทฤษฎี
4. การวิเคราะห สรุปผลและนําเสนอจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
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ประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. ประโยชนตอผูทําหนาที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ในประเทศไทย เกิ ด ความตระหนั ก ในจริ ย ธรรมและ
คุณธรรมในเชิงวิชาชีพและนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมเพื่อประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่
2. ประโยชนตอผูอยูอาศัยอาคารชุด
1. สามารถประเมินผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของตนเองได
2. เกิดความเขาใจในการหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. เกิดความชัดเจนในการจัดการปญหาในเชิงกฎหมายเมื่อเกิดขอพิพาทกับ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. ประโยชนตอสังคม / วงวิชาการ
1. ได ต น แบบจริ ย ธรรมที่ พึ ง มี ข องผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ที่ ส อดรั บ กั บ
พระราชบัญญัติอาคารชุด
2. ไดแนวทางการลดขอขัดแยงหรือปญหาจากการรองเรียนของผูอยูอาศัยในอาคาร
ชุดที่มีตอผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. ไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับภาครัฐและองคการที่เกี่ยวของในการพิจารณา
ออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เหมาะสมในการควบคุมจริยธรรมของผูจั ดการนิ ติบุคคล
อาคารชุดในประเทศไทย
4. ประโยชนตอผูประกอบการอาคารชุด
ผูประกอบการไดหลักเกณฑที่ถูกตองและถูกหลักการในการแตงตั้งผูประกอบการ
อาคารชุดที่มีจริยธรรมเพื่อปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะทําใหอาคารชุดไดรับการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
ลดปริมาณการรองเรียนที่สงผลตอภาพลักษณใหกับผูประกอบการโดยตรง
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นิยามศัพท
อาคารชุด หมายถึง สิ่งปลูกสรางในประเทศไทยที่เรียกวา “อาคารชุด” ที่ไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ระหวาง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2552
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2551 ใหดํารงตําแหนงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมีคุณสมบัติและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว
ในมาตรา 36 และมีจริยธรรมที่พึงมี
ผูอยูอาศัยในอาคารชุด หมายถึง เจาของรวมผูครอบครองกรรมสิทธิ์หองชุดที่ไดจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 และผูอื่นที่พักอาศัยอยูในอาคารชุด
เจาของโครงการ หมายถึง ผูสรางและผูพัฒนาโครงการอาคารชุด ซึ่งอยูในรูปบริษัท ทั้ง
ที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ผูใหบริการภายนอก หมายถึง ผูรับจางใหบริการตาง ๆ ในอาคารชุดเชน ผูใหบริการงานบริหาร
อาคารชุ ด ผูใ ห บ ริ ก ารงานรั ก ษาความปลอดภั ย ผูใ ห บ ริ ก ารงานรั ก ษาความสะอาด ซึ่ง ได รั บ
คาตอบแทนจากนิติบุคคลอาคารชุด
กฎหมายอาคารชุด หมายถึง พระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 1 ถึง 4
จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑความประพฤติเมื่ออยูในหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด
จริยธรรมที่พึงมี หมายถึง ความซื่อสัตย การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย การรับผิดชอบ
ตอหนาที่ การมีภาวะผูนํา การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ การเห็นแกประโยชนสวนรวม
ความมีเหตุผล ความยุติธรรม ความมีคุณธรรม ความเปนกลาง ความออนโยนมีสัมมาคารวะ การ
ใฝหาวิชาความรู ความอดทน การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ความเห็นอกเห็น ใจผูอื่น ไม
เบียดเบียน การมีศีลธรรม ความพากเพียร การมีเมตตา การยึดมั่นในหลักศาสนา และความ
พอเพียง

