บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผูวิจัยเนนศึกษาภายใต
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย 7 หัวขอสําคัญ ไดแก
1. อาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
2. ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. ผูอยูอาศัยในอาคารชุด
4. เจาของโครงการ
5. ผูใหบริการในอาคารชุด
6. จริยธรรม
7. ปจจัยที่สงผลตอการมีจริยธรรม
อาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
อาคารชุดตามความหมายในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 หมายถึง อาคารที่
บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเปนสวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง ซึ่งในการพักอาศัยอยูรวมกันในอาคารชุด
พักอาศัยนั้นจําเปนตองมีกฎระเบียบเพื่อดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งมีการรวมกันเฉลี่ย
จายคาใชจายซึ่งเกิดจากการอยูอาศัยรวมกัน อาทิเชน คาสาธารณูปโภค สวนกลาง คาใชจายใน
การบํารุงรักษา และปรับปรุงระบบตาง ๆ ในอาคารชุด อาคารที่มีคุณสมบัติเขาขายเปนอาคารชุด
และไดขอจดทะเบียนอาคารชุด จําเปนตองมีการจัดการอาคารชุดนั้น ๆ ใหสามารถดําเนินกิจการ
ไปได กฎหมายจึงไดกําหนดใหมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นในวันเดียวกับที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดหองแรก นิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเปนนิติบุคคล บริหารโดยคณะกรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะไดรับเลือกโดยเสียงสวนใหญในการประชุมใหญเจาของรวม ซึ่งกําหนดใหมี
ขึ้นภายในหกเดือน นับแตวันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนิติ
บุค คลอาคารชุดจะเปน ไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและขอบัง คับของนิติบุคคลอาคารชุด
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ตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุดกําหนดไว (กรมที่ดิน, พระราชบัญญัติอาคารชุด 2551 น.65, 2551)
ซึ่งอาคารชุดแตละแหงจะมีระเบียบขอบังคับภายในแตละอาคารชุดแตกตางกัน
ผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเกิดขึ้นในวันที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพรอม
กับที่มผี ูโอนกรรมสิทธิ์หองชุดหองแรกในอาคารชุดนั้น ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปนไดทั้งบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล มีคุณสมบัติและอํานาจหนาที่ตามที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติอาคารชุด
ซึ่งหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปรียบเสมือนผูบริหารจัดการอาคารชุด ซึ่งตองบริหารทั้ง
ในดานการกําหนดนโยบายใหเปนไปตามกฎหมาย บริหารงบประมาณใหเปนไปโดยเหมาะสม
และบริหารชุมชนในอาคารชุดใหมีความปลอดภัยและมีความสุขในการพักอาศัยในอาคารชุด ซึ่ง
หลั ง จากได มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ และอํ า นาจหน า ที่ ข องผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ไว ใ น
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เปนเวลาระยะหนึ่ง ไดมีการรองเรียนในเรื่องของการปฏิบัติ
หนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปนอันมาก ทั้งที่เกิดจากความไมตั้งใจเนื่องจากอํานาจ
หน า ที่บ างอยา งมิไ ดกํ า หนดไว หรือทั้ ง ที่ เ กิด จากความตั้ ง ใจในการแสวงหาผลประโยชนจาก
ชองวางของกฎหมาย เห็นไดจากจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทํางานของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดทางสื่ออิเล็คทรอนิคสของกรมที่ดินที่มีเปนจํานวนมากซึ่งถึงแมวาพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 จะเปดชองใหเจาของรวมสามารถรวมกันลงมติถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ไดในที่ประชุมใหญก็ตาม แตการถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดนั้นจําเปนตองใชคะแนน
เสีย งเกิน กึ่ง หนึ่ ง ของจํา นวนคะแนนเสี ย งของเจา ของรว มทั้ ง หมด ทํา ใหก ารแต ง ตั้ง ถอดถอน
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด กระทําไดยากเนื่องจากการที่จะเรียกประชุมใหญโดยใหมีผูมารวม
ประชุม มีคะแนนเสียงเกินกวา กึ่งหนึ่ง ทํา ไดยาก ซึ่งทางภาครัฐเข าใจปญหานี้จึ งได รวมกั นกับ
ภาคเอกชนผลักดันใหมีการแกไขปรับปรุงการเลือก และถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
รวมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และไดเพิ่มบทลงโทษสําหรับ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ไวอีกหลายสวนดวย ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และบทลงโทษของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดระหวางพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 ไดดังนี้
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1. คะแนนเสียงในการเลือกและถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
จากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 48 ระบุวาการเลือก และถอดถอน
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของ
รวมทั้งหมด แตจากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 มาตรา 49 ระบุใหใหตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
2. โทษของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในกรณีไมปฏิบัติหนาที่
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ไมไดกําหนดโทษของผูจัดการนิติบุคคคลอาคาร
ชุดไว แตพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 ไดกําหนดโทษของผูจัดการนิติบุคคคลอาคารชุดไว
หลายมาตรา ไดแก
1. มาตรา 42 กําหนดใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และมาตรา 69 มีบทกําหนดโทษ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 42 ปรับไมเกิน 5,000 บาท
2. มาตรา 32 ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองนําขอบังคับที่มีการแกไขหรือเพิ่มเติม
โดยมติของที่ประชุมใหญไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุม
ใหญของเจาของรวมมีมติ และมาตรา 69 มีบทกําหนดโทษผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 32 ปรับไมเกิน 5,000 บาท
3. มาตรา 35/2 ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ไดรับการแตงตั้ง ตองนําหลักฐานหรือ
สัญญาจางไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประชุมใหญเจาของรวม
มีมติ และมาตรา 69 มีบทกําหนดโทษผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 35/2
ปรับไมเกิน 5,000 บาท
4. มาตรา 37 ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองนํารายชื่อคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
นําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
และมาตรา 69 มีบทกําหนดโทษผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 37 ปรับไมเกิน
5,000 บาท
5. มาตรา 29 ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ใหแกเจาของรวม
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และมาตรา 68 มีบทกําหนดโทษผูจัดการนิติบุคคล
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อาคารชุดที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 29 ปรับไมเกิน 50,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไมออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ใหแกเจาของรวม
6. มาตรา 36 (5) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองจัดใหมีการทําบัญชีรายรับรายจาย
ประจําเดือน และติดประกาศใหเจาของรวมทราบภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นเดือน และตองติด
ประกาศเปนเวลา 15 วันตอเนื่องกัน มาตรา 68 มีบทกําหนดโทษผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ไม
ปฏิบัติตามมาตรา 36 (5) ปรับไมเกิน 50,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลา
ที่ยังไมติดประกาศรายรับรายจายประจําเดือนใหเจาของรวมทราบ
7. มาตรา 38/1 นิติบุคคลอาคารชุด ตองจัดทํางบดุลอยางนอย 1 ครั้งตอรอบบัญชี 12
เดือน (รอบบัญชีของนิติบุคคล) และมาตรา 71 มีบทกําหนดโทษนิติบุคคลอาคารชุดที่ไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 38/1 ปรับไมเกิน 10,000 บาท และผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองไดรับโทษดวย
8. มาตรา 38/2 นิติบุคคลอาคารชุด ตองจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
พรอมงบดุลเสนอตอที่ประชุมใหญ และตองสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหแกเจาของรวมกอนวัน
ประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และมาตรา 71 มีบทกําหนดโทษนิติบุคคลอาคารชุดที่ไม
ปฏิบตั ิตามมาตรา 38/2 ปรับไมเกิน 10,000 บาท และผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองไดรับโทษดวย
9. มาตรา 38/3 นิติบุคคลอาคารชุดตองเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
และงบดุลไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ และมาตรา 71 มีบท
กําหนดโทษนิติบุคคลอาคารชุดที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 38/3 ปรับไมเกิน 10,000 บาท และผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุดตองไดรับโทษดวย
3. ที่มาของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
จากพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 ตามมาตรา 35 กําหนดที่มาของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551
ตามมาตรา 35/1 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพิ่มขึ้นหลายประการ ไดแก
ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ และตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
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3. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
4. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพราะเหตุทุจริต หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
6. ไมมีหนี้คางชําระคาใชจายตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 ยังไดกลาวถึงกรณีที่ผูจัดการนิติบุคคลกระทํา
การแทนนิติบุคคล วาจะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามมาตรา 35/1 ดวย
การกําหนดคุณสมบัติของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2551 ที่มีรายละเอียดมากขึ้นกวาพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แสดงใหเห็นไดวามี
ความพยายามเพิ่มมากขึ้นของภาครัฐในการที่จะคัดกรองผูที่จะมาทําหนาที่เปนผูจัดการนิตบิ ุคคล
อาคารชุด ทั้งในด า นของวุฒิภาวะโดยการกําหนดอายุ และในด า นความซื่อสัตยโ ดยกํา หนด
บทลงโทษไว
4. อํานาจหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดไวหลายประการ ไดแก
1. ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจาของรวม หรือคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
2. ตัดสินใจ และดําเนินการในกรณีจําเปนและรีบดวนในกิจการ เพื่อความปลอดภัย
ของอาคารชุด
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จากพระราชบัญญัติอาคารชุดป 2551 ตามมาตรา 36 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ ไดแก
1. จัดใหมีการดูแลความปลอดภัย หรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุด
2. เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
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3. จัดใหมีการทําบัญชีรายรับรายจายประจําเดือน และติดประกาศใหเจาของรวม
ทราบภายในสิ บ ห า วั น นับ แต วั น สิ้ น เดื อ น และตอ งติด ประกาศเป น เวลาไมน อ ยกว า สิ บห า วั น
ตอเนื่องกัน
4. ฟองบังคับชําระหนี้จากเจาของรวมที่คางชําระคาใชจายตามมาตรา 18 เกินหกเดือน
รวมทั้งการที่ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เวนแตจะเปนหนาที่ที่สามารถมอบหมายใหผูอื่น
ทําแทนได
การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2551 ที่มีรายละเอียดมากขึ้นกวาพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แสดงใหเห็นไดวามี
ความพยายามเพิ่มมากขึ้นของภาครัฐในการที่จะกําหนดอํานาจหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดใหชัดเจนมากขึ้นในงานที่มีความสําคัญตอการบริหารอาคารชุด เชน การทําบัญชีรายรับ
รายจาย การดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบรอยในอาคารชุด และการตองปฏิบัติหนาที่
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
5. การพนจากตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ไมไดกลาวไวถึงการพนจากตําแหนงของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุด นอกจากกลาวไวในสวนของคะแนนเสียงที่จําเปนตองใชในการถอดถอนตองใช
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมดในอาคารชุด ขณะที่
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 มาตรา 35/3 ไดกลาวถึงการพนจากตําแหนงของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดไวชัดเจน ดังนี้
1. ตายหรือสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
2. ลาออก
3. สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
5. ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
6. ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติใหถอดถอน
การกําหนดการพนจากตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2551 ที่มีรายละเอียดมากขึ้นกวาพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แสดงใหเห็นวา
มีความพยายามเพิ่มมากขึ้นของภาครัฐที่จะควบคุมการอยูในตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคล
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อาคารชุดใหตองปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไวในขอ 5 ของมาตรา 35/3 ในพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2551 ตามที่ไดกลาวถึงขางตน
ผูอยูอาศัยในอาคารชุด
1. เจาของรวม
เจ า ของร ว มตามความหมายในพระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ. 2522 หมายถึ ง
เจาของหองชุดในแตละอาคารชุด และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุด
ตามที่ไดจดทะเบียนไวที่กรมที่ดินในวันที่จดทะเบียนอาคารชุด เจาของรวมอาจเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็ได ซึ่งในกรณีที่เปนนิติบุคคล จะตองแตงตั้งผูแทนเพื่อดําเนินการแทน เชน การเขา
รวมออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ การสมัครเขาเปนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เจาของ
รว มเปน ผูที่ มีบ ทบาทสํ า คัญในการกํ า หนดมาตรฐานของการพัก อาศัย ในอาคารชุดเนื่อ งจาก
สามารถใชอํานาจผานที่ประชุมใหญในการกําหนดหรือแกไขขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดได
และในขณะเดียวกันในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นในอาคารชุด เจาของรวมก็เปนผูที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของเจาของรวมที่จะรวมกันลงมติสรรหาคณะกรรมการเขาควบคุมการ
จัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะตองรวมกันตรวจสอบการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดวา
เปนไปตามขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ๆ หรือไม และหากเห็นวาผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ปฏิบัติหนาที่บกพรอง ดอยประสิทธิภาพ หรือมีการทุจริต สงผลใหเกิดปญหากับอาคารชุด เจาของ
รวมก็มีสิทธิที่จะเรียกประชุมใหญ เพื่อใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดชี้แจง หากผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดไมสามารถชี้แจงได หรือขอเท็จจริงฟงไดวาปฏิบัติหนาที่บกพรอง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
แกอาคารชุด เจาของหองชุดก็สามารถนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมเจาของรวมทั้งหมด เพื่อมี
มติถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารไดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 (กรมที่ดิน, น.65,
2551)
2. ผูอยูอาศัยในอาคารชุด
นอกจากจะมีเจาของรวมพักในอาคารชุดแลว ยังมีผูเชาหรือผูที่เจาของรวมอนุญาตให
พักอาศัยในหองชุดของตน ซึ่งรวมเรียกวาผูอยูอาศัยในอาคารชุด ผูอยูอาศัยในอาคารชุดนี้นับเปน
กลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดยตรง
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เจาของโครงการ
เจาของโครงการ หมายถึง ผูที่สรางอาคารชุดขึ้นมาเพื่อขาย ซึ่งเมื่อไดจดทะเบียน
อาคารที่สรางขึ้นมาเปนอาคารชุด และมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว เจาของรวมจะ
เปลี่ยนสถานะไปเปนเจาของรวมทันที มีสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดอยูในพระราชบัญญัติอาคาร
ชุดและขอบังคับของอาคารชุดนั้น ๆ เจาของโครงการเปนผูแตงตั้งผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนแรก
ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อทําหนาที่บริหารนิติบุคคลอาคารชุดตั้งแตวันจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุด จนกวาจะมีการประชุมใหญครั้งแรก ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นภายในหกเดือนนับแตวัน
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเปดโอกาสใหเจาของรวมสามารถลงมติถอดถอนและเลือก
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนใหมไดตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 (กรมที่ดิน,
น.65, 2551)
ผูใหบริการในอาคารชุด
ผูใหบริการในอาคารชุด หมายถึง ผูที่ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนอยูของผูพัก
อาศัย อาทิเชน ผูใหบริการการบริหารอาคาร ผูใหบริการรักษาความปลอดภัย ผูใหบริการรักษา
ความสะอาด ผูใหบริการดูแลสวน ซึ่งผูใหบริการเหลานี้อยูภายใตการควบคุมของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด
จริยธรรม
คําวาจริยธรรมมาจากคําวา “จริย” รวมกับคําวา “ธรรม” ซึ่งแปลตามศัพท คือ จริยะ
แปลวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คําวา ธรรม แปลวา คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา
หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎเกณฑ เมื่อนําคําวา จริยะ มา
ตอกับคําวา ธรรม เปนจริยธรรม จึงแปลความหมายได คือ กฎเกณฑแหงความประพฤติ หรือหลัก
ความจริงที่เปนแนวทางแหงความประพฤติปฏิบัติ (ประสงค ตันพิชัย, 2550, น.1) ดังนั้น จริยธรรม
ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในการวิจัยครั้งนี้จึงมีนัยหมายถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑแหง
ความประพฤติที่ถูกตองในการทําหนาที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งการบริหารอาคารชุดของ
ผู จั ดการนิติ บุ คคลอาคารชุดนั้ น สามารถเที ย บเคีย งไดกั บหลัก การบริ ห ารประเทศ ซึ่ ง เรีย กว า
หลักธรรมรัฐาภิบาล หรือโดยทั่วไปเรียกวา ธรรมาภิบาล คือ กระบวนการปกครองบริหารโดยมี
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กฎเกณฑความถูกตอง เพื่อประโยชนของสังคม และประชาชน ไมละเมิดกฎหมายและหลักนิติธรรม
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) ซึ่งมีหลักการใหญ 5 ประการ ตอไปนี้
1. ความชอบธรรม (legitimacy) ซึ่งไดแก การปกครองบริหาร การเสนอนโยบาย การ
ใชทรัพยากรที่มีความชอบธรรม โดยตองสอดคลองกับกฎระเบียบและกฎหมาย ผูซึ่งทําการ
ดังกลาวตองมีอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น ขณะเดียวกันนอกจากจะ
ถูกตองตามกฎหมายแลวจะตองมีเหตุมีผลอันเปนที่ยอมรับกับประชาชนอีกดวย ความชอบธรรม
จะตองเปนเรื่องที่สอดคลองตามกฎหมาย รวมทั้งเปนที่ยอมรับของประชาชนสวนใหญ และตองมี
เหตุผลและความเหมาะสมดวย เทียบไดกับการบริหารของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ตอง
บริหารโดยความชอบธรรมสอดคลองกับกฎขอบังคับและกฎหมายอาคารชุด และตองมีเหตุผลเปน
ที่ยอมรับของเจาของรวมและผูพักอาศัยในอาคารชุดดวย
2. การมีสวนรวม (participation) การปกครองบริหารที่คํานึงถึงธรรมาภิบาลจะตอง
เปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษีหรือผูที่ถูกกระทบโดยตรงจากนโยบาย มีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการตัดสินใจ จะตองใหประชาชนทราบขอมูลอยางถวนถี่ถึงขอดีขอเสียของนโยบายที่
จะนําไปปฏิบัติ และจะตองใหประชาชนทําประชาพิจารณ หรือแมแตการลงประชามติกอนที่จะ
ตัดสินดําเนินการในเรื่องดังกลาว เทียบไดกับการบริหารของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ตอง
บริหารโดยใหเจาของรวมและผูพักอาศัยในอาคารชุดไดทราบขอมูลและมีสวนรวมเชนในการ
ประชุมใหญเจาของรวม
3. ความโปรงใส (transparency) ในหลักการธรรมาภิบาลนั้นจะไมมีการอางถึงความลับ
ของทางราชการที่รัฐมิอาจจะเปดเผยไดบอยนัก ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง ขอมูลและ
เหตุผลของนโยบายตาง ๆ ตองเปดเผยใหประชาชนทราบโดยละเอียด การใชจายงบประมาณตอง
มีการชี้แจงไดอยางสมเหตุสมผล การปกครองบริหารที่เนนหลักธรรมธรรมาภิบาลจะตองยึดหลัก
ความโปรงใสในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการใชงบประมาณแผนดิน เทียบไดกับการ
บริหารของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ตองบริหารโดยเปดเผยใหเจาของรวมและผูพักอาศัยใน
อาคารชุดไดทราบรายละเอียดและเหตุผลในการใชจายงบประมาณของอาคารชุด
4. การมีความรับผิดชอบ (accountability) ซึ่งหมายถึงการสามารถจะชี้แจงกับประชาชน
ได ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของการแจกแจงบัญชีเปนเรื่อง ๆ งบประมาณแผนดินที่ใชก็ตอง
สามารถชี้แจงไดอยางกระจางถึงคาใชจายที่สมเหตุสมผล กลาวอีกนัยหนึ่ง นี่คือหลักธรรมาภิบาลที่
ผูใชอํานาจหรือขาราชการแผนดินในกระทรวง ทบวง กรม หรือระดับทองถิ่น ตองรับผิดชอบตอ
ประชาชน อธิบายความไดโดยละเอียดถึงสิ่งที่ตองกระทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับขอ
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สัญญาตาง ๆ หรือในการใชงบประมาณเทียบไดกับการบริหารของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่
ตองมีความรับผิดชอบตอ คาใชจาย การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ในนามของนิติบุคคลอาคารชุด
5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ประสิทธิภาพ ไดแก
การทําโครงการใหสําเร็จดวยการใชงบประมาณ เวลา และทรัพยากร ทั้งในรูปของเงินตรา วัสดุ
และทรัพยากรมนุษยใหนอยที่สุด แตใหไดผลออกมาดีที่สุด หลักธรรมภิบาลตองคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เทียบไดกับการบริหารของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ตองบริหาร
อาคารชุดอยางมีประสิทธิภาพโดยใช เวลา งบประมาณที่นอยแตไดคุณภาพของการบริการสูง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
“จรรยา” หมายถึง ความประพฤติดี หรือ กริยาที่ควรปฏิบัติในหมูคณะ “บรรณ” หมายถึง
หนังสือ หรือสิ่งที่ประมวลรวมไวเปนหมวดหมู “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู
ประกอบวิชาชีพแตละวิชาชีพกําหนดขึ้นเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ
สมาชิก และวงการวิชาชีพนั้น ซึ่งอาจเขียนขึ้นเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได บางครั้งก็เรียกวา
จรรยาบรรณ หรือจรรยาวิชาชีพ (พรนพ พุกกะพันธุ, 2545, น.243, น.324)
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพ อาทิเชน จริยธรรม
ของการบริหารภาครัฐ โดย เปรม ติณสูลานนท (2548) ขอ กําหนดที่ตองปฏิบัติตามของสมาคม
สงเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (2553) รวมทั้งจริยธรรมในวิชาชีพอื่น ๆ พบวา จริยธรรมที่มี
การกลาวถึงในวิชาชีพ ไดแก ความซื่อสัตย การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย การรับผิดชอบตอหนาที่
การมีภาวะผูนํา การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ การเห็นแกประโยชนสวนรวม ความมีเหตุผล
ความยุติธรรม ความมีคุณธรรม ความเปนกลาง ความออนโยนมีสัมมาคารวะ การใฝวิชาความรู
ความอดทน การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไมเบียดเบียน การมี
ศีลธรรม ความพากเพียร การมีเมตตา การยึดมั่นในหลักศาสนา และความพอเพียง ดังนั้นในการ
วิจัยนี้จริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงหมายรวมถึงจริยธรรมความซื่อสัตย การยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การรับผิดชอบตอหนาที่ การมีภาวะผูนํา การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ
การเห็นแกประโยชนสวนรวม ความมีเหตุผล ความยุติธรรม ความมีคุณธรรม ความเปนกลาง
ความออนโยนมีสัมมาคารวะ การใฝหาวิชาความรู ความอดทน การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไมเบียดเบียน การมีศีลธรรม ความพากเพียร การมีเมตตา การยึดมั่นใน
หลักศาสนา และความพอเพียง ซึ่งรายละเอียดแตละหัวขอปรากฎ ดังนี้
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1. ความซื่อสัตย
ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติอยางตรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริง เชน
ซื่อสัตยตอองคกร ไมคอรรัปชั่น ติดสินบน ซื่อสัตยตอลูกคา ซื่อสัตยตอสัญญา ไมตกแตงบัญชี เสีย
ภาษีถูกตอง ไมโกงเครื่องชั่ง ตวง วัด ไมโกงคาแรงงาน ไมปลอมปนสินคา ไมโฆษณาหลอกลวง
เกินจริง ไมลอกเลียนความคิดหรือสินคาของผูอื่น ความซื่อสัตยถือเปนเรื่องสําคัญมาก (สมคิด
บางโม, 2550, น.14) ความซื่อสัตย ยังหมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความผูกพันดวยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จความมุงหมาย ทั้งความพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดี
ยิ่งขึ้น (สุภาพร พิศาลบุตร, 2549, น.6) การพูดแตความจริงเปนการเสริมความเชื่อถือและนับถือ
ซึ่งกันและกัน (จินตนา บุญบงการ, 2552, น.23) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดีจึงควรยึดถือ
ความซื่อสัตย ไมวากระทําการสิ่งใดในการบริหารอาคารชุด
2. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
จริยธรรมการยึดถือปฎิบัติตามกฎหมายเปนจริยธรรมที่ตองมีของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด คือ การเคารพกฎหมายทั้งในตัวเนื้อหา ขอความและเจตนาของกฎหมาย (จินตนา บุญ
บงการ, 2552, น.23-24) หลักจริยธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย (law abiding) เปนหนึ่งในจริยธรรม
ที่กําหนดสําหรับผูบริหาร 12 ประการ ซึ่งกําหนดโดย Josephson Institute of Ethic (Cited in Carroll,
1993, pp. 131-132) (จําเนียร จวงตระกูล, 2550, น. 45) หลักของจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจกับ
หนวยราชการ มีขอหนึ่งกลาววา พึงปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในการทําธุรกิจ ทําบัญชี
เสียภาษีใหรัฐอยางถูกตองตรงตามลักษณะของธุรกิจ และไมเปดโอกาสใหขาราชการประพฤติมิ
ชอบในธุรกิจของตน (มนูญ วงศนารี, 2538, น.92-93) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งมีหนาที่ตอง
บริหารอาคารชุดจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฎิบัติตามกฎหมายและควบคุมผูเกี่ยวของในอาคาร
ชุดใหยึดถือปฎิบัติตามกฎหมายดวยเชนกัน
3. การรับผิดชอบตอหนาที่
จินตนา บุญบงการ (2552, น. 25) ไดกลาวถึงการรับผิดชอบตอหนาที่ไวในแนวปฏิบัติ
ในเรื่องจริยธรรมวา ตองถือเปนหนาที่หรือความรับผิดชอบในการที่จะตองปฏิบัติตามหรือทําอยาง
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ใดอยางหนึ่ง ถาตนสามารถทําไดหรือมีทรัพยากรที่ทําได เพื่อใหเกิดผลดีแกองคการ ผูเกี่ยวของ
สังคมโดยรวม หรือสภาพแวดลอม ขณะที่สมคิด บางโม (2550, น.14) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบ
ในฐานะที่เปนองคประกอบหนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจไววา ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติ
อยางละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําของตน เชน รับผิดชอบตอสินคา สินคาไมดีรับคืน
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไมปลอยสารพิษลงสูสิ่งแวดลอม ไมประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อม ดูแล
ความทุกขสุขของลูกจาง ปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมือง ไมผลิตสินคาที่เปนพิษภัยสรางปญหา
ใหสังคม ความรับผิดชอบ จึงถือเปนคุณธรรมที่สําคัญทางธุรกิจ ดังนั้นจริยธรรมการรับผิดชอบตอ
หนาที่ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงหมายถึงการที่ตองมีความรับผิดชอบในการทําหนาที่
บริ ห ารอาคารชุ ด ด ว ยทรั พ ยากรที่ มี ใ ห อ าคารชุ ด มี ม าตรฐาน มี ค วามปลอดภั ย เป น ไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนมิตรกับชุมชนรอบขาง
4. การมีภาวะผูนํา
ภาวะผูนําของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด คือ ความสามารถที่จะมีอิทธิพลทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการตอบุคคลตาง ๆ ภายในอาคารชุดเพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ที่ ดี ต อ งสามารถเป น ผู นํ า ผู อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด ให ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบขอบังคับ ตองสามารถควบคุมผูใหบริการในอาคารชุดใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงตองพัฒนาทักษะในการเปนผูนํา คือ ความเสียสละ ความ
กลาหาญ ความหนักแนนมั่นคง ความมั่นใจในตนเอง ความซื่อสัตยสุจริต และความยึดมั่นใน
หลั ก การมากกวา การเห็นประโยชนสวนตนของตนและพรรคพวก กลา วอีก นัย หนึ่ง คือตอ งมี
บุคลิกภาพที่ดีและเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป (ปรัญชา เวสารัชช และศรีธนา บุญญเศรษฐ,
2552, น.12-17)
5. การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ
ตามนัยเชิงทฤษฎีหนาที่นิยม (Deontologism) ภายไตฐานแนวความคิดของคานท
(Kant) ที่มีแนวคิดวา จริยธรรมเปนเรื่องของความสํานึกในหนาที่ การประพฤติปฏิบัติตามหนาที่
ถือเป น สิ่ง ที่ดีง าม อ า งในสมคิ ด บางโม (2550, น.62) ดัง นั้น จริ ยธรรมการปฏิบัติหนา ที่ ต าม
บทบาทที่ไดรับของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดคือการที่ตองมีความสํานึกในการที่จะปฏิบัติหนาที่
ของตนถึงแมวาหนาที่บางอยางจะตองทําดวยความยากลําบากเชนการตองดําเนินคดีฟองรอง
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การบังคับใชกฎระเบียบของอาคารชุดตอผูอยูอาศัยบางกลุมที่ฝาฝน ซึ่งอาจเปนเหตุใหไดรับการ
เกลียดชัง
6. การเห็นแกประโยชนสวนรวม

การเห็นแกประโยชนสวนรวมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดหมายถึง การแบงปน
เสียสละสิ่งของที่ตนมี เพื่อประโยชนของคนอื่น เพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมตามกําลังที่มีอยู
และขณะเดียวกันก็ไมเปนการเบียดเบียนตนเองจนเกินไป (มนูญ วงศนารี, 2538, น.126) ซึ่ง
หมายความวาผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะตองพิจารณาดําเนินการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการ
บริหารอาคารชุดโดยคํานึงถึงประโยชนที่พึงเกิดแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก โดยไมเห็นแก
ประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
7. ความมีเหตุผล
ความมีเหตุผลของผู จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง ความสามารถในการใช
ปญญาในการประพฤติปฏิบัติรูจักไตรตรอง พิสูจนใหประจักษ ไมหลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ
โดยไมผูกพันกับอารมณ และความยึดมั่นของที่มีอยูเดิม ซึ่งอาจผิดได (สุภาพร พิศาลบุตร, 2549,
น.6) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงตองมีเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูอยู
อาศัยและการบริหารงานอาคารชุดใหเปนไปโดยมีหลักการ มีเหตุผล เปนไปโดยธรรมเนียมปฏิบัติ
เปนไปตามกฎขอบังคับ และขอกฎหมาย
8. ความยุติธรรม
ความยุติธรรม คือ การยึดถือปฏิบัติตามเกณฑ ขอตกลงหรือสัญญาที่ไดมีการทําขึ้น
เพื่อใชในสังคมที่เจริญแลว และเพื่อปองกันไมใหมนุษยทําตามความตองการของแตละบุคคล
ดังนั้น กฎหมายจึงเปนกรอบสัญญาใหปฏิบัติ ผูละเมิดกฎหมายจึงเปนผูไมปฏิบัติตามสัญญา
ความยุติธรรม หมายถึง ความสุจริต ความเปนธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวย
กฎหมาย ความถูกตองตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ประเพณี และการปฏิบัติตามหนาที่ ความยุติธรรมโดยทั่วไปกวางกวาความยุติธรรมตามหลัก
กฎหมาย เพราะในความไมยุติธรรมที่เกิดมาจากการไมปฎิบัติตามกฎหมายอาจเปนเพราะการใช
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กฎหมายโดยความลําเอียง หรือกฎหมายหรือขอบังคับที่มีอยูไมเปนธรรม (โสภณ รัตนากร, 2534,
30)
ความยุติธรรม หมายถึง ถูกตองตามธรรม ซึ่งความหมายของคําวาธรรมนั้นก็แตกตาง
เปนหลายอยางหลายความหมาย แตรวมความหมายถึง ความจริงที่จะเปน เปนอยู และเปนแลว
และความยุติธรรมยังขึ้นอยูกับมาตรฐานทางจิตใจของผูที่จะกําหนดกฎเกณฑหรือกฎหมายเพื่อให
เกิดความเปนธรรมในสังคมนั้นดวย (ประสิทธ โฆวิไลกุล, 2540, น.7) สําหรับความยุติธรรมของ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง การบริหารอาคารชุดโดยยึดถือปฏิบัติตามเกณฑที่ไดมีการ
ทําขึ้น ไดแก กฎขอบังคับของอาคารชุด และพระราชบัญญัติอาคารชุด
9. ความมีคุณธรรม
คุณธรรม เปนจริยธรรมหนึ่งซึ่งผูบริหารจะตองมีเนื่องจากเปนความรูสึกที่มาจาก
ภายในของผูบริหารเองที่จะตัดสินใจไดวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดที่กระทําลงไปแลวเปนสิ่งดีงาม
เปนจริยธรรมที่เปนที่ยอมรับวาผูบริหารจําเปนตองมีเพราะมีประโยชนและเปนสิ่งที่ใชประกอบใน
การใชกฎหมายใหเปนธรรมเพื่อขจัดความขัดแยง และยังมีการพูดถึงอยูในหลักพุทธศาสนาในเรื่อง
ของธรรมในการบริหารจัดการไดแก ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ และราชวสดี
ธรรม เปนตน (พัทรียา เห็นกลาง ศุภรัตน หลอชัชวาลกุล และจํานง จันทโชโต, 2546, น.5-11)
ความมีคุณธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การมี
สํานึกในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารชุดและผูอยูอาศัยในอาคาร
ชุ ด อย า งเป น ธรรมโดยคํ า นึ ง ถึ ง กฎข อ บั ง คั บ ของอาคารชุ ด และข อ กฎหมายต า ง ๆ โดยทั้ ง มี
เปาหมายหลักเพื่อขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอาคารชุด และสรางความผาสุกในอาคารชุด
10. ความเปนกลาง
ความเปนกลางเปนจริยธรรมที่จําเปนตองรักษาไวเพื่อปองกันมิใหความคุนเคยหรือ
การมีสวนไดสวนเสียมาทําใหเกิดความไมโปรงใสหรือทุจริตขึ้นในเชิงนโยบาย ไมวาจะโดยเจตนา
หรือไมเจตนาวิทัศนตานทุจริต (จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร, 2553) ซึ่งธรรมขอหนึ่งในพรหมวิหาร
ธรรม คือ ธรรมของผูบริหารที่จะทําใหงานสําเร็จ ไดแก อุเบกขา คือ การวางเฉยไมลําเอียงเขาขาง
ฝายหนึ่งฝายใด มีความยุติธรรม ในสวนของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจําเปนตองมีความเปนกลาง
ในการตั ด สิ น ข อ พิ พ าทระหว า งผู อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด มี ค วามเป น กลางในการบั ง คั บ ใช ก ฎ
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ขอบังคับของอาคารชุดใหเปนไปโดยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกัน โดยไมมีความลําเอียง
เขาขางพวกพอง หรือขางที่ทําใหเกิดประโยชนแกตน
11. ความออนโยนมีสัมมาคารวะ
ความออนโยนมีสัมมาคารวะเปนจริยธรรมหนึ่งซึ่งจําเปนตองมีในหลักการบริหาร ใน
หลักทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชามีขอปฏิบัติรวม 10 ประการ ซึ่งหลักธรรมขอที่ 5 คือ
มัททวะ หมายถึง ความสุภาพออนโยนมีสัมมาคารวะตอปวงชนทั้งปวง จากนัยดังกลาวผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดจําเปนตองมีความออนโยน มีสัมมาคารวะตอผูอยูอาศัยในอาคารชุด เพื่อทําให
ไดรับความรักใคร นับถือ ซึ่งนําไปสูความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎขอบังคับของอาคารชุด ซึ่ง
หากผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดขาดคุณสมบัติขอนี้ก็อาจสงผลในทางตรงขามคือไดรับความ
เกลียดชัง รวมทั้งตอตานกฎระเบียบขอบังคับของอาคารชุด ทําใหเกิดความไมสงบสุขในอาคารชุด
12. การใฝวิชาความรู
การใฝหาวิชาความรูเปนจริยธรรมที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดควรมี เชน การใฝหา
วิชาความรูเพิ่มขึ้นในงานอาชีพของตน การศึกษากรณีศึกษาตาง ๆ การเรียนรูประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมองคกร จะทําใหเกิดความแข็งแกรงใหกับตนเอง และเปนประโยชนตอการแขงขันใน
วิชาชีพ (วิริญบิดร วัฒนา, 2545, น.20) ทําใหมาตรฐานในการอยูอาศัยในอาคารชุดสูงขึ้น ซึ่งใน
ยุคปจจุบันมีการใหความสําคัญในเรื่องของการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอาคารชุดดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน การประหยัดพลังงาน การรักษาความปลอดภัย ระบบบัญชีสมัยใหม ผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดจึงจําเปนตองใฝหาวิชาความรูอยูตลอดเวลา
13. ความอดทน
ความอดทน หมายถึง ความเขมแข็งของจิตใจ ในการที่จะละทิ้งความชั่วกระทําแต
ความดีและทําจิตใจใหผองใสอยูเสมอ แมจะพบสิ่งที่ไมพึงปรารถนา กลาวคือ ความลําบาก
ตรากตรํา ความเจ็บไขไดปวยและความเจ็บใจอันเกิดจาก การกระทบกระทั่งกับผูอื่น ความเยา
ยวนของกิเลส ความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งผูที่รูจักความอดทนตอทุกสิ่งทุกอยางยอม
เปนผูชนะ ยอมเปนผูที่ประสบความสําเร็จในที่สุด จากบทความของสมสุดา ผูพัฒน และอัจฉรา
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ธนะมัย (2527) รวมทั้งหนังสือของมนูญ วงศนารี (2538, น.125) ความอดทนแบงไดหลายประเภท
ไดแก
1. ความอดทนตอความลําบากตรากตรํา หมายถึง ความอดทนตอสภาพธรรมชาติที่
ไมเอื้ออํานวยใหทํางานไดสะดวก เชน ไมวาจะฝนตก แดดจะออก อากาศจะหนาวจะรอนเพียงใด
ก็ยังคงอดทนทํางานตอไปจนเสร็จ ไมลมเลิกกลางครัน
2. ความอดทนตอทุกขเวทนา หมายถึง ความอดทนตอความทุกขทรมานซึ่งเกิดจาก
ความไมสบายกาย เชน ความปวด ความเมื่อย และความเจ็บไขไดปวยเปนตน
3. ความอดทนตอการกระทบกระทั่ง หมายถึง ความอดทนตอความโกรธตอความไม
พอใจ ความขัดใจ หรือความเจ็บใจ เมื่อถูกผูอื่นลวงเกินดวยการกระทําทางกายและวาจา รวมไป
ถึงความบีบคั้นจากผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา และความอยุติธรรมตาง ๆ
4. ความอดทนตอความเยายวน หมายถึง ความอดทนตอความเยายวนของกิเลส กลาวอีก
นัยหนึ่ง คือ ความอดทนตออารามณอันเพลิดเพลิน เชน ความอดทนที่จะไมเสพยาเสพติด ไมฉอ
ราษฎรบังหลวง ไมผิดลูกเมียผูอื่น เปนตน
ความอดทนของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง การตองอดทนที่จะแบกรับกับ
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารชุดซึ่งมีเปนจํานวนมากและเกิดขึ้นตลอดเวลา ตองอดทนที่จะไม
โกรธ เมื่อประสบกับคําติเตียน หรือความไมพอใจของผูพักอาศัย ตองอดทนตอกิเลสในการที่จะชัก
จูงตนเองใหประพฤติผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการหาผลประโยชนสวนตน ตองอดทนที่จะตั้งใจ
ทํางานเพื่อเปาหมายในการบริหารอาคารชุดใหประสบผลสําเร็จ คือการที่ผูอยูอาศัยอยูรวมกันใน
อาคารชุดอยางมีความสุข
14. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
การให ความเคารพตอผูอื่น ถือเปน จริ ยธรรมที่สํา คัญที่จ ะทํ า ให ก ารบริ หารประสบ
ผลสําเร็จ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดควรศึกษาความตองการของบุคคลกลุมตาง ๆ และพยายาม
สนองความตองการโดยเปดโอกาสใหผูอื่นไดมีสวนรวมในการบริการมิใชเปนฝายรับคําสั่งแตฝาย
เดียว เชน บริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด (จินตนา บุญบงการ, 2552, น. 24) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ประการหนึ่งไวชัดเจนวา ตองมีการเคารพความเปนปจเจกบุคคลของผูอื่น (respect for the
individual) ซึ่งหลักการนี้ทําใหบริษัทมีชื่อเสียงดานการดูแลพนักงานเปนอยางดี การมีสวนรวม
ของสมาชิก จะทํา ใหเ กิด พัน ธะสัญ ญาของสมาชิก ในกลุม ที่จ ะดํา เนิน โครงการใหสํา เร็จ ได
มาฆะ ภูจินดา (2553) กลาวถึงการมีภาวะผูนําเชิงวิเคราะหสถานการณ ตองยึดหลักสําคัญใน
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การตัดสินใจ ไดแก คุณภาพของการตัดสินใจ การยอมรับการตัดสินใจ การมุงความสําคัญที่การ
พัฒนาพนักงาน และการมุงความสําคัญที่เวลาในการปฏิบัติงาน ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด จึง
ตองบริหารอาคารชุดโดยการเปดโอกาสใหผูพักอาศัยไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ออกกฎระเบียบตาง ๆ ในอาคารชุด และมีใจกวางที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางรวมทั้งคําติเตียน
ของผูพักอาศัย ซึ่งจะทําใหกฎระเบียบตาง ๆ ไดรับการยอมรับและมีความผาสุกในการอยูรวมกัน
ในอาคารชุด
15. ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
มีผูกลาวถึงจริยธรรมความเห็นอกเห็นใจผูอื่นไวหลายแนวทาง เชน ผูบริหารควรปฏิบัติ
ตอผูอื่นเหมือนกับที่ปฏิบัติตอตนเอง ผูบริหารควรใหความเปนธรรมแกพนักงานขององคการ และ
ปฏิบัติตอพนักงานเชนเดียวกับที่ผูบริหารเองตองการจะไดรับจากองคการ จริยธรรมความเห็นอก
เห็นใจผูอื่นเปนเครื่องมือในการประเมินความมีจริยธรรมของผูบริหารไดตามความหมายของ
จินตนา บุญบงการ (2552) นักบริหารเปนผูที่ทํางานใหสําเร็จไดโดยอาศัยผูอื่น ดังนั้น ในการทํางาน
ตองนึกถึงผูอื่นไมใชแตตัวเอง นอกจากนี้ธรรมของผูบริหารที่จะทําใหงานสําเร็จขอหนึ่ง คือ พรหมวิหาร
ธรรม อันไดแก เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี ปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข (พระเมธีธรรมาภรณ หรือ
ประยูร ธมมจิตโต, 2551, น.138) ดังนั้น ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด จักตองปฏิบัติตอผูพักอาศัย
ในอาคารชุด พนักงานและผูที่ใหบริการที่ปฏิบัติงานในอาคารชุดดวยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งจะ
ไดรับผลตอบแทนกลับมาในรูปของความรวมมือรวมใจในการทํางาน และจะไดรับคะแนนนิยม
จากผูพักอาศัย ซึ่งเมื่อหมดวาระการดํารงตําแหนงลงและมีการเลือกตั้งผูจัดการนิติบุคคลอาคาร
ชุดคนใหมก็จะทําใหไดรับการเลือกใหเขามาทําหนาที่ในวาระตอไปอีก
16. ไมเบียดเบียน
การไมเบียดเบียนในแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมของผูบริหารทางธุรกิจหมายความถึง
การไมทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนเสียหาย ไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตใจ (จินตนา บุญบงการ,
2552, น.24) ผูบริหารที่ยึดถือจริยธรรมการไมเบียดเบียนจัดวาเปนผูที่มีสวนสําคัญในการทําให
สังคมของเรานาอยู จริยธรรมทางธุรกิจในเรื่องการไมเบียดเบียนเปรียบเสมือนศีล 5 ที่เปนกรอบให
เราชาวพุทธยึดถือเปนแนวทางในการครองชีวิตอยางสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและ
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กัน นอกจากนี้จริยธรรมการไมเบียดเบียนทางธุรกิจสามารถแบงออกเปน 8 ประการ ตามแนวคิด
ของพรนพ พุกกะพันธุ (2546) ประกอบดวย
1. เวนจากการเบียดเบียนลูกคา
2. เวนจากการเบียดเบียนผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ
3. เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน เชน ไมจายคาลวงเวลา ไมใหสวัสดิการ สถาพแวดลอม
ในการทํางานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไมสงเสริมใหพนักงานพัฒนาความรูความสามารถ
4. เวนจากการเบียดเบียนผูถือหุนหรือเจาของ
5. เวนจากการเบียดเบียนคูแขง
6. เวนจากการเบียดเบียนราชการ
7. เวนจากการเบียดเบียนสังคม
8. เวนจากการเบียดเบียนสิ่งแวดลอม
ผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ซึ่ ง ถื อ เป น ผู บ ริ ห ารของอาคารชุ ด จึ ง ต อ งละเว น ไม
เบียดเบียนผูอื่นตามที่กลาวถึงขางตน ไดแก ไมเบียดเบียนตอผูพักอาศัยในอาคารชุด ตอพนักงาน
และผูที่ใหบริการที่ปฏิบัติงานในอาคารชุด ตอชุมชนซึ่งเปนเพื่อนบานของอาคารชุด ไมละเมิด
กฎหมายหรือขอหามของทางราชการ และอาคารชุดโดยการบริหารของผูจัดการนิติบุคคลอาคาร
ชุดตองไมดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการเบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดลอม
17. การมีศีลธรรม
การมีศีลธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ในภาษาไทย
ศีลธรรมเปนศัพทในศาสนาพุทธ ศีล คือ ขอละเวนการปฏิบัติและธรรมคือขอพึงปฏิบัติ (สุภาพร
พิศาลบุตร, 2549, น.3) และยังหมายถึงแนวทางที่เปนไปตามธรรมเนียมหรือที่ทําอยูเปนประจํา
ของการกระทําสิ่งที่ดีตาง ๆ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550, น.4) ฉะนั้น การมีศีลธรรมในทางธุรกิจ
หมายถึง การที่ผูบริหารมีความเขาใจวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและเลือกที่จะทําแตสิ่งที่ดีถือวาเปนการ
ปฎิบัติตามแนวทางการเปนนักบริหารที่ดี (way of the excecutive) ตามแนวคิดของวิริญบิดร
วัฒนา (2545, น.14) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจําเปนตองเปนผูมีศีลธรรมตามหลักศาสนาพุทธ
เพื่ อจะได รับความเคารพนับถือและเปน ตัว อยา งที่ ดี ซึ่ งจะนํ าไปสูก ารเชื่ อฟง และปฏิ บัติต าม
นโยบายตาง ๆ ที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดกําหนด ซึ่งหากผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดขาดซึ่ง
จริยธรรมในขอนี้จะทําใหไมไดรับความเชื่อถือ
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18. ความพากเพียร
ความพากเพียร หมายถึง ความพยายามอยางเขมแข็งเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการงาน
(สุภาพร พิศาลบุตร, 2549, น. 6) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจําเปนตองมีความพากเพียรที่จะ
ทํางานตาง ๆ ของอาคารชุดใหสําเร็จลุลวงไป อีกทั้งตองผลักดันและบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ ใน
อาคารชุดใหเปนผล ซึ่งตองใชทั้งเวลา และความตั้งใจอยางสูงจึงจะสําเร็จได
19. การมีเมตตา
ความเมตตา เปนหลักขอแรกของหลักเบญจธรรมในพุทธศาสนาซึ่งเปนขอปฏิบัติให
บุคคลทําความดี 5 ประการโดยความเมตตา ไดแก ความปรารถนาที่อยากใหผูอื่นมีความสุข
(สุภาพร พิศาลบุตร, 2549, น.16) ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจําเปนตองมีจริยธรรมขอนี้เพื่อที่จะ
ผลักดันใหการบริหารอาคารชุดประสบผลสําเร็จดวยแรงความปรารถนาที่อยากจะเห็นผูอยูอาศัย
ในอาคารชุดอยูรวมกันดวยความผาสุก
20. การยึดมั่นในหลักศาสนา
ศาสนาพุทธ เปนศาสนาประจําชาติไทย ซึ่งมีคําสอนที่มหี ลักของการเดินสายกลาง มี
หลักของเหตุและผลที่สอนใหรูถึงความเปนจริง ซึ่งเนนใหพิจารณาความเปนจริงดวยสติปญญา
ของตนเอง หลั กธรรมคํ าสอนในพุ ทธศาสนาครอบคลุ มความสั มพั นธ ในทุ ก ๆ แบบ ซึ่ งรวมถึ ง
ความสัมพันธในเชิงการบริหารงานดวย การยึดมั่นปฎิบัติตามหลักศาสนาจึงเปนจริยธรรมหนึ่งซึ่ง
ทําใหผูบริหารสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได (สุภาพร พิศาลบุตร, 2549, น.15) การยึดมั่นใน
หลักศาสนา คือ การยึดมั่นในความดีสากลซึ่งไมเปลี่ยนแปลงตามประโยชนของผูใดหากผูบริหาร
ไมสนใจการปฎิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักศาสนาก็จะมีโอกาสหลงไปในทางผิดไดงาย (สุภาพร
พิศาลบุตร, 2549, น.15) (มนูญ วงศนารี, 2538, น.51) และ (ไชย ณ พล, 2546, น.56) ผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดจําเปนตองยึดถือการเดินสายกลางในการควบคุมและบังคับใชกฏระเบียบ
ตาง ๆ ในอาคารชุดเพราะการเขมงวดมากเกินไปจะทําใหเกิดการตอตาน และความแตกแยก
ขึ้น ในหมูผูพัก อาศัย ในอาคารชุด ในขณะที่ก ารปลอยปละละเลยในการควบคุมและบัง คับใช
กฏระเบียบตาง ๆ ในอาคารชุดจะทําใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น
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21. ความพอเพียง
จินตนา บุณบงการ (2549, น.153) และทองทิพภา วิริยะพันธุ (2550, น.12) ไดกลาวถึง
ความพอเพียง สรุปความไดวา ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความ จําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายในและภายนอก ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังในการ
วางแผนและการดําเนินการ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง ผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุดตองนําเอาจริยธรรมความพอเพียงไปใชในการบริหารงบประมาณของอาคารชุด
ใหอยูในความพอเหมาะพอดี เพราะหากใชงบประมาณโดยไมละเอียดรอบคอบอาจสงผลตอการ
ขาดงบประมาณของอาคารชุด หรือไดรับคําติเตียนได
ปจจัยทีส่ งผลตอการมีจริยธรรม
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการ
ทํางานในเชิงวิชาชีพตาง ๆ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพมีดังนี้
1. ปจจัยในดานการรูกฎหมาย
การใชกฎหมายของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะตองคํานึงถึงเปาหมาย คือ การให
ความความยุติธรรมเปนหลัก และควรตีความกฎหมายตามเจตนารมณ ของกฎหมายมากกวาจะ
ตีความตามตัวอักษร (พูนศักดิ์ วรรณพงษ, 2534, น.15-16) ดังนั้น ปจจัยการรูกฏหมายจึงเกี่ยวของ
กับจริยธรรมความยุติธรรม
ปจจัยในดานการรูกฎหมายของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีผลตอการมีจริยธรรม
ความซื่อสัตย และความยุติธรรม การรูกฎหมายจะทําใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดสามารถ
เขาใจนัยหรือเจตจํานงของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารอาคารชุด เชน พระราชบัญญัติ
อาคารชุด เนื่องจากในหลายสวนของพระราชบัญญัติอาคารชุดไดเขียนอํานาจหนาที่ของผูจัดการ
นิติบคุ คลอาคารชุดไวในลักษณะของกรอบหนาที่ ซึ่งจําเปนตองมีการตีความนัยหรือเจตจํานงของ
กฎหมาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะตองรูกฎหมาย เพื่อจะไมกระทําการ
ใด ๆ ก็ตามที่ไมเปนการไปละเมิดสิทธิ หรือขัดตอขอกฎหมายฉบับอื่น ๆ รวมทั้งตองปฏิบัติตาม
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อยางโปรงใสและตรวจสอบได และไมหาชองทางในการกระทําผิดโดยใชชองวางของกฎหมาย (เปรม
ติณสูลานนท, 2553)
2. การมีผลประโยชนทับซอน
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (conflict of interests) คือ ความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Langford and Kernaghan, 1990, p.114-118) หรือ
หมายถึ ง การที่ ผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด มี ผ ลประโยชน ส ว นตนและใชอํ า นาจหน า ที่ เ พื่ อ
ผลประโยชนสวนตัว
เว็บไซต www.ThaiCondoOnline.com (สืบคนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553) สมาคมสงเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย หรื อ IOD (2553) และสมาคมบริ ห ารทรั พ ย สิ น แห ง ประเทศไทย
(2553) กลาวถึง การทํางานของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเกี่ยวของกับการบริหารนโยบายและ
งบประมาณของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งทําใหเกิดขอครหาในเรื่องความไมโปรงใสในการทํางาน
เชน การอนุมัติ จัดจางตาง ๆ หรือการใชงบประมาณของนิติบุคคลอาคารชุดในทางที่กอใหเกิด
ผลประโยชนทําใหเจาของรวมไดรับความเดือดรอน ไดรับบริการที่ต่ํากวามาตรฐาน การไมทํา
หนาที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและขอบังคับ การไมยอมถายโอนอํานาจการบริหารตามวาระ
ซึ่งถึงแมวาจะมีการกอตั้งสมาคมทางวิชาชีพขึ้นเพื่อกําหนดและยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด แตปญหาดังกลาวก็ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากขอ
รองเรียนของประชาชนที่มีเปนจํานวนมากเกี่ยวกับการทําหนาที่ที่ไมโปรงใสของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดในสื่ออิเลคโทรนิคสของทางราชการ หรือในคอลัมนที่เกี่ยวกับการตอบคําถามที่เกี่ยวของ
กับเรื่องดังกลาว ดังนั้น ปจจัยในเรื่องของผลประโยชนทับซอนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการมีจริยธรรม ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. เวลาการอยูในตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
จากการศึกษาขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด 3 แหง ไดแก ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
คาซา ริวา วิสตา (2553) ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด แอทซิต้ี สุขุมวิท (2552) ขอบังคับนิติบุคคล
อาคารชุดเดอะสเตชั่น (2553) พบวา ขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดทั้ง 3 แหงไดกําหนดระยะเวลา
อยูในตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไวตาง ๆ กัน ในขณะที่กําหนดระยะเวลาอยูใน
ตํา แหนงของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดไว 2 ป โดยอิงตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
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พ.ศ.2551 กําหนดระยะเวลาอยูในตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีผลทําใหเกิดการมี
อํานาจทั้งในทางตรงและทางออมขึ้น จนอาจนําพาไปสูการหาผลประโยชน เชน การมีอํานาจใน
การอนุมัติคาใชจาย การมีอํานาจในการอนุมัติหรือไมอนุมัติกิจกรรมหรือการกระทําที่ใหเกิดการได
ประโยชนหรือเสียประโยชน ตอทั้งเจาของรวมและบุคคลภายนอก ดังนั้นระยะเวลาอยูในตําแหนง
ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด ซึ่งควรมีระยะเวลาไมนานเกินไป เชน อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป ตามที่กําหนดไว
สําหรับ กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (กรมที่ดิน, 2551)
4. การศึกษาขั้นต่ํา
ปรัญชา เวสารัชช และศรีธนา บุญญเศรษฐ (2552, น.12-17) ไดกลาวถึง คุณสมบัติ
ของผูนํ า ว า ผู นํ า ต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถเกี่ย วกับ งานที่ ต นรับผิ ดชอบเปน อย า งดี เพื่อ ให
สามารถตัดสินใจและสั่งการใหเกิดผลดีตองาน ความรูความสามารถดังกลาวอาจเปนเรื่องเทคนิค
ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การบริหารจัดการซึ่งตองเพียงพอที่จะสามารถบริหารงานของ
หนวยงานตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรูดังกลาว ลวนแตตองศึกษาในระดับปริญญาตรีเทานั้น
ในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการในดานเทคโนโลยีและความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารอาคารชุดทั้งในสวนของอาคารชุดพักอาศัยและอาคารชุดสํานักงานไปมาก เชน เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาจัดการในสวนของงานบัญชี จึง
จําเปนที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะตองเปนผูมีความรูในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี ถึงแมวาใน
การบริหารเทคโนโลยีที่กลาวมาขางตนจะเปนหนาที่ของผูใหบริการบริหารอาคารชุดที่นิติบุคคล
อาคารชุดเปนผูจางใหเขามาทําหนาที่บริหารโดยใชเงินคาสวนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดก็ตาม
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดยังคงตองเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานอีกชั้นหนึ่งซึ่งหากผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุดไมมีความรูเพียงพอก็อาจทําใหเกิดปญหาขึ้นได ดังนั้นผูจัดการนิติบุคคลอาคาร
ชุ ดจึง ควรต อ งมีความรูอยา งน อยในระดับปริ ญญาตรี เ พื่ อที่จ ะสามารถมีค วามรูเ พี ย งพอที่จ ะ
บริหารงานอาคารชุดได และจากการศึกษาคุณสมบัติของผูที่จะเขาอบรมวิชาชีพและจริยธรรมของ
ผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ซึ่ ง จั ด โดยสมาคมบริ ห ารทรั พ ย สิ น แห ง ประเทศไทยร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีจุดประสงคในการปลูกฝงจริยธรรมวิชาชีพผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ไดกําหนดคุณสมบัติของผูเขาอบรมไวอยางชัดเจนวาจะตองจบการศึกษาอยางนอยขั้นปริญญาตร
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แสดงใหเห็นวาปจจัยการศึกษาขั้นต่ําที่ระดับปริญญาตรีมีผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด (สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย, 2553)
5. การมีเวลาทํางานของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
การมีเวลาทํางานเปนปจจัยที่สําคัญมากตอความสําเร็จของงาน การบริหารองคกรใด ๆ
จําเปนตองมีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรูสถานการณ คาดการณสถานการณ วางแผนที่จะรับมือกับ
สถานการณตาง ๆ ปฏิบัติตามแผนงาน ตรวจสอบผลจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงาน (บุญมาก พรหมพวย, 2526, น.12)
การบริหารอาคารชุดเปนการบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเปนอยูประจําวันของ
เจาของรว มซึ่ง มีจํ านวนมาก จํ าเปนตองมีก ารตัดสินใจและแกปญหาอยูตลอดเวลา และการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นนั้นสวนใหญเกี่ยวของกับ การบริหารอาคารชุดใหมีความสงบเรียบรอย การ
ตัด สิ น ใจในการบั ง คั บ ใช ก ฎระเบีย บของอาคารชุ ด การบริ ห ารงบประมาณและจั ด ทํ า รายรั บ
รายจาย รวมทั้งการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 36
นอกจากนั้นผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดยังมีหนาที่อันสําคัญที่กฎหมายระบุใหคือใหเปนผูลงนาม
ในหนั ง สือปลอดหนี้ ซึ่ง ใชในการโอนกรรมสิทธิ์ ห องชุด พระราชบัญญั ติอาคารชุด พ.ศ. 2522
มาตรา 29 แม ว า จะมี ก ารกํ า หนดการปฎิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู จั ด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ไว ใ น
พระราชบัญญัติอาคารชุดป 2551 แลวก็ตาม แตไมไดมีการกําหนดเวลาการทํางานของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดปญหาทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการทํางานขึ้น
ได ดังนั้น ปจจัยการทํางานจึงเปนปจจัยหนึ่งซึ่งมีผลกระทบตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 มาตรา 36
6. การมีประสบการณที่เกี่ยวของในงานอาคารชุด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประสบการณในการทํางาน ในเรื่องจริยธรรม
ของกัญญา วีรวรรธน (2553) ทฤษฎีภาวะผูนําของ ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ (2526,
น.133-134) และแนวคิดในการพัฒนาจริยธรรมของ Information Technology Governance Thailand
(2553) พบวา การมีประสบการณในการทํางานมีผลตอจริยธรรมในทางกฎหมาย และภาวะผูนํา
นอกจากนี้พระราชบัญญัติอาคารชุดไมไดกลาวถึงคุณสมบัติในดานการมีประสบการณทํางานของ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไว แตเนื่องจากการบริหารอาคารชุดเปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร
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ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูพักอาศัย ในการบริหารและแกปญหาเหลานั้นจําเปนอยาง
ยิ่งที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะตองมีประสบการณหรือคุนเคยกับรูปแบบและแนวทางของ
ปญหาเพื่อจะสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดถูกตอง ดังนั้น การมีประสบการณที่เกี่ยวของในงาน
อาคารชุดจึงเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับจริยธรรมในการทํางานของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
7. การมีใบประกอบวิชาชีพ
บุ รั ญ ชั ย จงกลิ่ น (2528, น.129) สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น และคณะ (2543, น.126)
กลาวถึงใบประกอบวิชาชีพ เปนเครื่องมือในการรับรองวาผูที่ไดรับมีความพรอมในอาชีพของตน
สรางความนาเชื่อถือใหกับประชาชนทั่วไป เปนสิ่งยืนยันวาผูไดรับจะตองมีการฝกฝนและเพิ่มพูน
ความรูของตนอยางตอเนื่อง เปนสิ่งยืนยันวาผูไดรับจะประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบแนวทางเดียวกัน
และเปนเครื่องมือในการขจัดผูที่ขาดความรูความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มิใหอยูใน
วงการวิชาชีพ และเปนเกณฑพื้นฐานในการคัดเลือกคนในองคกรของสภาสถาปนิก
ดวยเหตุผลที่ตําแหนงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปนตําแหนงที่ตองมีความสามารถ
ในหลายดาน ไมวาจะในดานของความรูในดานกฎหมาย ดานความรูทั่วไปในการบริหารอาคารชุด
ดานความมีจริยธรรมการปฏิบัติหนาที่ จึงควรที่จะมีการจัดใหมีการตรวจสอบความรูความสามารถ
ของผูที่จะมาทําหนาที่ในตําแหนงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และออกเปนใบประกอบวิชาชีพเพื่อ
สามารถตรวจสอบ กํากับ และควบคุมการปฏิบัติหนาที่ได และยังสามารถจัดอบรมความรูและ
แลกเปลี่ยนขาวสารในระหวางผูประกอบวิชาชีพได ทําใหมาตรฐานในการบริหารอาคารชุดเปนไป
ในทางเดียวกัน ซึ่งสงผลดีโดยตรงตอผูพักอาศัย (สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย, 2553
และ ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล, 2553) ดังนั้นการมีใบประกอบวิชาชีพจึงเปนปจจัย
หนึ่งซึ่งมีผลตอการมีจริยธรรมในดานการปฏิบัติหนาทีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
หากผูจัดการนิติบุคคลมีคุณสมบัติตามปจจัยดังกลาวขางตน ถือไดวาเปนผูจัดการ
นิติบุคคลที่มีจริยธรรมทางวิชาชีพ ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2.1
คุณสมบัติของผูจัดการนิติบคุ คล
คุณสมบัติ 7 ประการ

คุณสมบัติยอย

นําไปสูเปาหมาย

การรูกฎหมาย
การไมมีผลประโยชนทับซอน
กําหนดเวลาในการอยูใน
ตําแหนง

มีความรูท างกฎหมาย
การไมมีผลประโยชนทับซอน
มีกําหนดเวลาอยูในอํานาจที่
เหมาะสม

การศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี
การมีเวลาใหกับการบริหาร
อาคารชุด
มีประสบการณที่เกี่ยวของใน
งานอาคารชุด
การมีใบประกอบวิชาชีพ

การศึกษาขั้นต่ํา
การมีเวลาใหกับงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายไดถูกตอง
ซื่อสัตย
ความยุติธรรมในการกระจาย
อํานาจ
การไมเกิดการทุจริต
ทําใหเกิดวุฒภิ าวะ
ความรับผิดชอบตอหนาที่

การมีประสบการณในการ
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
บริหารอาคารชุด
การไดรับใบประกอบวิชาชีพ การมีจริยธรรม คุณธรรมในวิชาชีพ

เมื่อทราบปจจัยที่จะสงผลกระทบใหเกิดจริยธรรมวิชาชีพของผูจ ดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด
ตามที่กลาวมาขางตน ก็จะทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติในการนําปจจัยเหลานั้นมากําหนดมาตรฐาน
คุ ณสมบั ติ ของผู ที่ จะมาเป นผู จั ด การนิ ติ บุ คคลอาคารชุ ดเพื่ อให ผู จั ด การนิ ติ บุ คคลอาคารชุ ดมี
จริยธรรม กลาวคือ หนวยงานของรัฐก็จะสามารถนําปจจัยนี้มาใชกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของผูที่
จะมาทําหนาที่เปนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได
ผูพักอาศัยหรือเจาของรวม ก็จะมั่นใจไดวาจะไดรับการดูแลความเปนอยูโดยผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุดที่สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง โดยพิจารณามาตรฐานคุณสมบัติผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดของตน เจาของโครงการสามารถใชมาตรฐานคุณสมบัตินี้ในการคัดเลือกผูที่จะมาทํา
หนาที่เปนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในโครงการของตน เมื่ออาคารชุดมีผูจัดการนิติบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ผูพักอาศัยในอาคารชุดยอมจะมีหลักประกันไดวาจะมีความเปนอยูที่ดี ซึ่ง
สงผลดีโดยตรงตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตน ไดนํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
จริยธรรมในวิชาชีพ
อื่น ๆ

พ.ร.บ.อาคารชุด
พ.ศ.2522

พ.ร.บ.อาคารชุด
พ.ศ. 2551

ความซื่อสัตย ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบตอหนาที่
มีภาวะผูน ํา ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท เห็นแกประโยชนสว นรวม
มีคุณธรรม ยุติธรรม เห็นอกเห็นใจผูอื่น ทําหนาที่อยางดีที่สุด

รูกฎหมาย มีประสบการณ ไมมีผลประโยชนทับซอน มีใบประกอบ
วิ ช าชี พ มี ก ารศึ ก ษาขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาตรี มี เ วลาให กั บ การบริ ห าร
อาคารชุด ระยะเวลาอยูในตําแหนง
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปจจัยที่สง ผลตอการมีจริยธรรมทางวิชาชีพ
ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
รูกฎหมาย
มีประสบการณ
ไมมีผลประโยชนทับซอน
มีใบประกอบวิชาชีพ
มีการศึกษาขัน้ ต่ําปริญญาตรี
มีเวลาใหกับการบริหารอาคารชุด
ระยะเวลาอยูในตําแหนง
จริยธรรมทางวิชาชีพของผูจดั การนิติบุคคลอาคารชุด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ความซื่อสัตย
มีภาวะผูน ํา
มีเหตุผล
การยึดถือปฏิบัติตาม
กฏหมาย
ปฏิบัติตามบทบาทที่
ไดรับ
เห็นแกประโยชนสวนรวม
เปนกลาง
ยุติธรรม
มีคุณธรรม
รับผิดชอบตอหนาที่
ออนโยนมีสัมมาคารวะ

12. ใฝหาวิชาความรู
13. อดทน
14. มีเมตตา
15. เห็นอกเห็นใจ
16. ไมเบียดเบียน
17. มีศีลธรรม
18. พากเพียร
19. ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอนื่
20. ยึดมั่นในหลักศาสนา
21. ความพอเพียง

