
1

◆ การบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

**	อาจารย์ที่ปรึกษา

การบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียม

ในจังหวัดนนทบุรี

Appropriate Government Management 

for Condominium Business in Nonthaburi Province

ผิน อักษรานุวัตร Pin Aksaranuwat*

บุญเลิศ ไพรินทร์ Boonlert Pairindra**

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ

เก่ียวกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	 และ	 2)	 เสนอแนะให้มีรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐเก่ียวกับธุรกิจ

คอนโดมิเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร

และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทั้งภาครัฐและเอกชน	จ�านวน	18	คน	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	สภาพการบริหารจัดการภาครัฐเก่ียวกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	 ประกอบด้วย	 5	 ขั้นตอนหลักคือ	

1)	การตรวจสอบประโยชน์การใช้ที่ดิน	เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการน�าที่ดินไปใช้กับข้อก�าหนดของ

ผังเมือง	 2)	 การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เพื่อการได้ใบรับรองรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	3)	การขออนุญาตสร้างอาคาร	เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามกฎหมายควบคุมและสร้างอาคาร	

4)	 การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด	 เพื่อการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซื้อ	 และ	 5)	 การประเมิน

ราคา	เพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	โดยในแต่ละขั้นตอนมีหน่วยงานภาครัฐ	

ที่รับผิดชอบต่างกัน	 ส่วนปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐเก่ียวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมพบใน	 2	 ขั้นตอนคือ	

1)	 การจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เน่ืองจากดุลยพินิจของคณะกรรมการช�านาญการที่เสนอแนะ

ให้ผู้ประกอบการแก้ไขไม่สามารถปฏิบติัได้	รวมทัง้ประชาชนคดัค้านการก่อสร้าง	และ	2)	การขออนุญาตสร้าง

อาคาร	เนื่องจากแบบแปลนก่อสร้างขาดรายละเอียดที่สมบูรณ์	ชัดเจน	และไม่เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด

	 2.	รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	 จ�าแนกเป็น	 3	 ระยะคือ

1)	 ระยะแรก	 การกระจายอ�านาจ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรกระจายอ�านาจให้

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	2)	ระยะกลาง	การจัดท�าตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานโดย

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย	และ	3)	ระยะยาว	จัดตัง้	“องค์การมหาชน”	เพือ่รบัผิดชอบการด�าเนินงานทกุด้าน

ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการภาครัฐ, ธุรกิจคอนโดมิเนียม
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Abstract

 The objectives of this research are: 1) to study the current states and problems of 

government management for condominium business, and 2) to recommend a more suitable 

model of government management for condominium business. This is a qualitative research 

with documentary reviews and in-depth interviews with 18 key informants. Data analysis 

has been through content analysis.

 The research findings are as follows:

 1. The current state of government management for the condominium business 

consists of 5 steps, namely monitoring 1) the appropriateness of the land use in line with 

the requirements of the city plan, 2) the preparation of the environmental impact

assessment (EIA) report to obtain a certificate of environmental impact, 3) the building 

permit to ensure the construction is in accordance with the building control law, 4) the 

registration of juristic person who can legally issue the authority titles to buyers, and 5) the 

appraisal of each room price in order to collect fees for the registration of rights and legal 

acts as required by law. Each stage is under the responsibility of different state agency. 

As for the problems of government management for condominium business, it is found that 

there are 2 stages, that is, 1) the preparation of the environmental impact is delayed or 

unable to be carried out because some suggestions under the discretion of the specialist 

committee cannot be implemented or due to the opposition of the local community, and

2) the construction plan lacks details and is not clear enough for appropriate building 

based on the law.

 2. The government management model for condominium business should be classified 

into 3 phases: 1) the ministry of Natural Resources and Environment should decentralize 

its authority to the Provincial Office of Natural Resources and Environment, 2) the creation 

of standard indicators of environment impact assessment by every stakeholders, and 3) the 

setting up of “public organization” responsible for all missions concerned.

Keywords: Governmental Management, Condominium Business
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บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	 (Property	 and	 Construction)	 เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ถูกจัดเป็นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง	(Real	Sector)	มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ	มบีทบาทต่อการขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ	ท�าให้ระบบสาธารณูปโภคดีขึน้	ส่งผล

ให้ประชาชนมมีาตรฐานชีวติทีดี่ขึน้	อีกทัง้การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ยงัส่งผลเช่ือมโยงต่อการขยายตัว

ของธุรกิจต่อเนื่องต่าง	ๆ	ทั้งการเชื่อมโยงต่อธุรกิจต่อเนื่องไปข้างหลัง	(Backward	Linkage)	ได้แก่	

แรงงาน	การบริการทางวิชาชีพด้านวิศวกรรม	สถาปนิก	ช่างเทคนิคต่าง	ๆ 	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ธุรกิจ

ผลติวสัดุก่อสร้าง	ธรุกจิจ�าหน่ายวตัถดิุบในการก่อสร้าง	สถาบนัการเงินและธรุกิจโฆษณา	เป็นต้น	และ

การเช่ือมโยงต่อธุรกิจต่อเนื่องไปข้างหน้า	 (Forward	 Linkage)	 ได้แก่	 การบริโภคขั้นสุดท้ายคือ

การใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศัย	การบรกิารอสงัหารมิทรพัย์สาขาบรกิารอ่ืน	ๆ 	และสาขาการค้า	(ธนวฒัน์	สว่างศร,ี

2557:	1-2)	การด�าเนินธุรกิจก่อสร้างคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2513	แต่ไม่

ประสบความส�าเรจ็	ปัจจุบนัพฒันาการธรุกจิคอนโดมเินียมมกีารตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย

ได้ดีขึ้น	 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	 ทั้งน้ีเน่ืองจากมูลค่าหรือสถานการณ์

ทางการเงินของบรษิทัจะมากหรอืน้อยกข็ึน้อยูก่บัว่านกัลงทนุและผู้อยูอ่าศัยมคีวามเช่ือมัน่ในธรุกจินัน้

เพยีงใด	หากโครงการก่อสร้างมคีวามล่าช้ากจ็ะท�าให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนรายรบัประจ�าปี

ทีบ่รษิทัได้ต้ังไว้	ผลก�าไรกจ็ะน้อยลงท�าให้มคีวามเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุต�า่	หลายโครงการต้องประสบกบั

ภาวะขาดทนุ	และไม่ประสบความส�าเรจ็ในเรือ่งของเวลา	เนือ่งจากขาดขัน้ตอน	การด�าเนนิงานก่อสร้าง

ที่ดี	 ซ่ึงถ้าสามารถจัดการขั้นตอนการด�าเนินงานก่อสร้างได้ว่าการจะเริ่มต้นก่อสร้างคอนโดมิเนียมนั้น	

ควรด�าเนินการอย่างไร	 และขั้นตอนที่ดีเป็นอย่างไร	 เพื่อให้การก่อสร้างนั้นประสบความส�าเร็จทั้งใน

เรื่องของเวลาและรายได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อย่างมาก	(คมสันต์	ไชยนาท,	2557:	2)	

	 อย่างไรก็ตามการสร้างคอนโดมิเนียมก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านเช่น	 ผลกระทบ

ด้านสุขภาพ	พบว่า	คอนโดมิเนียมบดบังทิศทางลมท�าให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้น	ผลกระทบด้าน

สังคม	เช่นความขัดแย้งเรื่องที่จอดรถ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะเสียงและฝุ่นในระหว่าง

ก่อสร้าง	 (วุฒิชัย	 มุระดา,	 2556:	 62-64)	 ปัญหาและอุปสรรคของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 พบว่า	

กฎหมายภาษีท้องถิ่นฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน	ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

และสงัคม	อีกทัง้ไม่ส่งเสรมิการประกอบธรุกิจคอนโดมเินียมในท้องถิน่ต่าง	ๆ 	ได้	และไม่สอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์ภาษอีากรทีดี่อันประกอบด้วย	หลกัความแน่นอน	หลกัความเป็นธรรม	หลกัการอ�านวยรายได้	

หลักการความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 (ชินณพัฒน์	พิทยามงคลเจริญ,	2555:	112-115)	นอกจากนี้

ยังพบปัญหาซ่ึงเป็นอุปสรรคส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมที่มาจากจากการบริหารจัดการ
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ภาครัฐหลายด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการน�าองค์กร	เป็นด้านที่มีปัญหามากกว่าด้านอื่น	ๆ	คือ	ขาดการ

มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดแนวทางการบริหารองค์กร	 ขาดความต่อเนื่อง

หลากหลายของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในแนวทางการบริหาร	ด้านการวัดผล	การวิเคราะห์

และการจัดการความรู ้	 ด้านที่มีปัญหารองลงมาคือ	 ขาดการวางระบบ	 การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 และการจัดการข้อมูลยังไม่เป็นระบบ	 และยังมีจุดอ่อนคือ	 ผู้บริหารขาดการควบคุม

การบริหารงานท�าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 บุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็ม

ความรู้ความสามารถ	 ขาดจิตส�านึกรักองค์กร	 และขาดความรู้และความช�านาญในการใช้เครื่องมือ	

ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี	(พวงรัตน์	ศรีม่วง,	2556:	342-353)	และยังพบว่า	การบริหารคุณภาพไม่ได้

ช่วยยกระดับผลการปฏิบติัราชการของไทยให้สงูขึน้	แต่กลบัพบว่าส่วนราชการมแีนวโน้มผลการปฏิบัติ

งานต�่าลง	 การบริหารคุณภาพในองค์กรภาครัฐท�าให้เกิดการพัฒนาที่แยกส่วน	 ส่วนราชการมีแนวคิด

ต่างคนต่างท�า	และขาดการบูรณาการงานร่วมกัน	(สิริวิท	อิสโร,	2557:	546-572)

	 กล่าวได้ว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมนั้นมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก	 การบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจนี้เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะ

ช่วยสนบัสนนุผู้ประกอบการ	ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อพฒันาคุณภาพชีวติ	ความเป็นอยู	่และความมัน่คง

ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบรหิารจัดการภาครฐัเก่ียวกับธรุกิจคอนโดมเินียมใน	

จังหวัดนนทบุรี

	 2.	เพื่อเสนอแนะให้มีรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัด

นนทบุรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ด้านเนื้อหา

	 	 1.1	การด�าเนนิธรุกจิคอนโดมเินยีม	ผู้ประกอบการต้องปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั

โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 3	

ฉบบั	ประกอบด้วย	พระราชบญัญัติอาคารชุด	พ.ศ.	2522	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2558	
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	 2.	ด้านผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

	 	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	18	คน	ประกอบด้วย	บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจคอนโดมิเนียม	จ�านวน	7	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	15	คน	และบุคลากรภาคเอกชน	จ�านวน	

3	คน	

	 3.	ด้านตัวแปร

	 	 การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาเอกสารและความคิดเห็นของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คอนโดมิเนียมที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐ	 2	 ด้านคือ	 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหาร

จัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	 และรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

	 4.	ด้านพื้นที่และระยะเวลา

	 	 การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมเฉพาะใน

จังหวัดนนทบุรี	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย

	 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 สามารถก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด

การวิจัยดังนี้

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่เหมำะสมกับธุรกิจ 

คอนโดมิเนียม

1.	สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ

	 เกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี

2.	เสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับ

	 ธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่เหมำะสม

กับธุรกิจคอนโดมิเนียม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

คอนโดมิเนียม

➤
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล

จาก	2	แหล่งคือ	การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร	(Documentary	Research)	และการสัมภาษณ์

เชิงลึก	(In-depth	Interview)	โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละแหล่ง	ดังนี้

	 1.	การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร	 ด�าเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	

จากเอกสารทางวิชาการ	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	บทความ	บทวิจารณ์	กฎ	ระเบียบ	มาตรการต่าง	ๆ	และ

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้

	 	 1.1	เอกสารที่น�ามาใช้ในการศึกษา	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์ผลการศึกษา	 จ�าแนกตาม

กระบวนการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	 ได้แก่	 1)	 หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

กระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	และกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างคือ	ส�านกังานเทศบาล

นครนนทบรุ	ีสงักดักรมการปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวงมหาดไทย	2)	หน่วยงานทีร่บัผิดชอบพจิารณา

และเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือ	 ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	โดยทั้งสองหน่วยนี้สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3)	หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดคือ	

ส�านกังานทีดิ่นจังหวดันนทบรุ	ีสงักดักรมทีดิ่น	กระทรวงมหาดไทย	และ	4)	หน่วยงานทีร่บัผิดชอบการ

ประเมินราคาคือ	ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	สังกัดกรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง	

	 	 1.2	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา	 เพื่อให้ได้ข้อสรุป	 และแนวคิดทางนามธรรมที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้	

โดยจ�าแนกประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 1.3	น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารไปบูรณาการกับผล

การสัมภาษณ์เชิงลึก	

	 2.	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)

	 	 เป็นกระบวนการศึกษาหาข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงรายละเอียดทีส่มบรูณ์

และชัดเจนทั้งในส่วนของสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ	รูปแบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการ	ประกอบด้วย

	 	 2.1	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�าแนกเป็น	2	กลุ่มดังนี้

	 	 	 2.1.1	บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	จ�านวน	7	หน่วย

งาน	จ�านวน	15	คน	ประกอบด้วย	2	กลุ่มคือ	
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	 	 	 	 1)	บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงกับกระบวนการธุรกิจ

คอนโดมเินยีม	จ�านวน	5	หน่วยงานหลกั	รวมทัง้สิน้	13	คน	ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)	โดยพิจารณาจากปริมาณงานและจ�านวนบุคลากรที่รับผิดชอบของแต่หน่วยงาน	ดังนี้

	 	 	 	 	 (1.1)	บุคลากรส�านักงานเทศบาลนครนนทบุรี	 มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ในที่ดิน	และการอนุญาตการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุรี	จ�านวน	4	คน

	 	 	 	 	 (1.2)	บคุลากรส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดนนทบรุี	

รับผิดชอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	5	คน	และบุคลากรส�านัก

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รับผิดชอบให้ความ

เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	2	คน	

	 	 	 	 	 (1.3)	บุคลากรส�านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	 รับผิดชอบการจดทะเบียน

นิติบุคคลอาคารชุด	จ�านวน	1	คน	

	 	 	 	 	 (1.4)	บุคลกรส�านักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	รับผิดชอบการประเมินราคา

ห้องชุด	จ�านวน	1	คน	

	 	 	 	 2)	บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน	จ�านวน	2	หน่วยงาน	รวม	2	คน	ได้มาจาก

การเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จากผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีให้การสนบัสนนุ

และร่วมมือกับหน่วยงานหลัก	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 (2.1)	บุคลากรส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	 ในฐานะ

คณะกรรมการช�านาญการร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	

จ�านวน	1	คน	

	 	 	 	 	 (2.2)	บคุลากรส�านกังานสาธารณสขุจังหวดันนทบรุ	ีในฐานะคณะกรรมการ

ช�านาญการร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	จ�านวน	1	คน

	 	 	 2.1.2	บุคลากรภาคเอกชน	จ�านวน	3	คน	ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้ประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม	 2)	 บริษัทที่ปรึกษาจัดท�ารายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัการประกอบธรุกิจคอนโดมเินียม	และ	3)	ทีป่รกึษาด้านกฎหมาย

ส�าหรับการประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม	

	 	 2.2	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ	แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	จ�าแนกเป็น	

3	ตอน	ประกอบด้วย	1)	ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู	2)	สภาพปัจจบุนัและปัญหาการบรหิารจดัการภาค

รฐัเกีย่วกบัธรุกจิคอนโดมเินยีมในจงัหวดันนทบรุ	ีและ	3	)	รปูแบบการบรหิารจัดการภาครฐัทีเ่หมาะสม

เกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี	
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	 	 2.3	การสร้างแบบสัมภาษณ์	 โดยการศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างจาก

ต�าราของบุญชม	ศรีสะอาด	(2545:	78-80)	และยุทธ	ไกยวรรณ์	(2552:	48-54)	ศึกษานิยามศัพท์

เฉพาะในส่วนของตัวแปรของการวิจัย	 ก�าหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย	 สร้างประเด็นการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะ	 น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้น

เสนอกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	 และความเหมาะสม	 ปรับปรุงแบบ

สัมภาษณ์ตามข้อสังเกตของกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์	 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 Of	

Congruence:	 IOC)	 เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความแม่นย�า	 (Accuracy)	 โดยน�าแบบสัมภาษณ์ให้

ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง	 ตรวจสอบความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และให้ความเห็น

เพิ่มเติม	 น�าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ	 มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

นิยามศัพท์	พบว่า	แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.80-1.00	

	 	 2.4	ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเป็นรายบุคคล	

	 	 2.5	การวเิคราะห์ข้อมลู	ด�าเนนิการโดย	1)	ถอดเทปจากการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลอย่าง

ละเอียด	 2)	 วิเคราะห์ค�าตอบของแต่ละคนตามวัตถุประสงค์การวิจัย	 3)	 จัดล�าดับความส�าคัญของ

ค�าตอบแต่ละประเด็นเพือ่สงัเคราะห์เป็นค�าตอบช่ัวคราวโดยการพจิารณาจากความถีข่องค�าตอบแต่ละ

บุคคล	ค�าตอบใดมีคนตอบเหมือนกันมากที่สุดถือว่าเป็นค�าตอบที่ส�าคัญที่สุด	และ	4)	ประมวลและ

สรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

	 	 2.6	น�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึไปบูรณาการกับผลการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลทางเอกสาร	

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	รัฐบาลมีข ้อมูลส�าหรับการก�าหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ

คอนโดมิเนียมให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง	 และสนองความต้องการของประชาชนในด้านที่อยู่

อาศัย

	 2.	หน่วยงานภาครฐัทราบแนวทางการบรหิารจัดการเก่ียวกับธรุกิจคอนโดมเินยีมทัง้ในส่วนของ

ผู้ประกอบกิจการและความต้องการของประชาชน

	 3.	หน่วยงานภาคเอกชนทีด่�าเนนิธรุกจิคอนโดมเินียมมข้ีอมลูในการตัดสนิใจด�าเนินการ	และ

ทราบแนวทางในการปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด
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◆ การบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี ◆

ผลกำรวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมลูทางเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึ	สามารถ

น�ามาบูรณาการเป็นผลการวิจัยจ�าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

	 1.	สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	จ�าแนกผล

การวิจัยออกเป็น	2	ประเด็นดังนี้

	 	 1.1	สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	 มีกระบวนการ	

ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนหลักคือ	1)	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	อยู่ในความรับผิดชอบของ

ส�านกังานเทศบาลนครนนทบรุ	ีสงักดักรมการปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวงมหาดไทย	โดยตรวจสอบ

ว่าสามารถด�าเนินการพัฒนาตามโครงการได้หรือไม่	 อย่างไร	 2)	 การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 อยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนนทบุรี	 และส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 โดยผู้ประกอบการต้องน�าเสนอเล่มรายงานพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่ก�าหนด

เพื่อให้คณะกรรมการช�านาญการที่แต่งตั้งขึ้นพิจารณาลงความเห็น	3)	การขออนุญาตก่อสร้าง	อยู่ใน

ความรับผิดชอบของส�านักงานเทศบาลนครนนทบุรี	 สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวง

มหาดไทย	 เมื่อคณะกรรมการช�านาญการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง

หลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง	 4)	 การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด	 อยู่ในความรับผิดชอบของ

ส�านักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี	 สังกัดกรมที่ดิน	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยหลังก่อสร้างเสร็จแล้วผู้มี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร	(เจ้าของโครงการ)	จะต้องน�าอาคารดังกล่าวนั้นไปจดทะเบียนอาคารชุด

ณ	 ส�านักงานที่ดินที่คอนโดมิเนียมนั้นต้ังอยู่	 เพื่อการออก	 “หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์”	 ให้กับผู้ซ้ือ	

และ	5)	การประเมนิราคา	อยูใ่นความรบัผิดชอบของส�านักงานธนารกัษ์พืน้ท่ีนนทบุร	ีสงักัดกรมธนารกัษ์	

กระทรวงการคลัง	 โดยผู้ประกอบการต้องย่ืนหลักฐานและเอกสารที่ก�าหนด	 การประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง	ๆ

	 	 1.2	ปัญหาการบรหิารจัดการภาครฐัเกีย่วกับธรุกจิคอนโดมเินยีม	ขัน้ตอนทีเ่ป็นปัญหาและ

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินโครงการของผู้ประกอบการมากที่สุดคือ	 การจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 รองลงมาคือ	 การขออนุญาตก่อสร้าง	 จากการวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาทั้ง	2	ขั้นตอนดังกล่าว	พบว่า

	 	 	 1.2.1	 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขัน้ตอนการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	เรียงตามล�าดับจากมากไปน้อยคือ	1)	ความคิดเห็นของคณะกรรมการช�านาญการที่เสนอ
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แนะให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามได้	 เน่ืองจากคณะกรรมการคาดหวังหรือก�าหนดเกณฑ์ไว้

สูงเกินไป	และคณะกรรมการฯใช้ดุลยพินิจมากกว่าข้อเท็จจริง	เช่น	เสนอให้มีใบรับรองจากหน่วยงาน

ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นประปา	ไฟฟ้า	ดับเพลิง	เก็บขยะ	เชื่อมท่อระบายน�้า	เชื่อมทาง	ฯลฯ	ซึ่งภาระงาน

ต่าง	ๆ	เหล่านี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามปกติอยู่แล้ว	2)	ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

และใกล้เคียงกบัโครงการสร้างคอนโดมเินยีม	ต่อต้านโครงการเพราะไม่มัน่ใจต่อผลกระทบทีเ่กิดขึน้ทัง้

ในระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง	และ	3)	รายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อมทีผู้่ประกอบการหรอืบรษิทัทีป่รกึษาจัดท�าขึน้ขาดความสมบรูณ์	ความชัดเจน	ไม่สอดคล้อง

กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น	และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	

		 	 	 1.2.2	 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	 ประกอบด้วย

1)	 แบบแปลนท่ีผู้ประกอบการหรือบริษัทที่ปรึกษาจัดท�าเพื่อขออนุญาตมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง	 ไม่

สมบรูณ์	ไม่ชัดเจนในประเด็นปลกีย่อย	และเอกสารทีเ่กีย่วข้องข้องไม่ครบถ้วน	2)	ผู้ประกอบการหรอื

บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบหรือการเขียนแบบแปลน	 ใช้เวลามากเกินไปในการแก้ไขแบบแปลน

ตามที่ก�าหนด	และ	ไม่ครบประเด็นหรือขาดละเอียดที่สั่งให้แก้ไข

	 2.	รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	ประกอบด้วย

	 	 2.1	ระยะสั้น	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควร	 “กระจายอ�านาจ”	 ให้

หน่วยงานในสังกัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และการให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อม	เพือ่ลดเวลาและความซ�า้ซ้อนในการปฏิบัติงานลง	รวมทัง้เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับ

หน่วยงานในสงักดัระดับจังหวดัในการปฏิบติังานเพือ่ความความต้องการด้านทีอ่ยู่อาศัยของประชาชน

ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

	 	 2.2	ระยะกลาง	 “การจัดท�าตัวช้ีวัด”	 จ�าแนกเป็น	 2	 ระดับคือ	 ตัวช้ีวัดกลาง	 (ระดับ

ประเทศ)	 และตัวช้ีวัดท้องถ่ิน	 (ระดับจังหวัด)	 โดยส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัด

ควรเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�าตัวช้ีวัดทีเ่ป็นมาตรฐานท้องถ่ินส�าหรบัการจัดท�ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด	โดยการจัดท�าต้องประสานและขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย	

	 	 2.3	ระยะยาว	 การจัดต้ัง	 “องค์การมหาชน”	 เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจ

คอนโดมิเนียมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยการโอนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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มาอยู่ในการก�ากับ	 ดูแล	 และด�าเนินการทั้งหมดตั้งแต่การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การจัดท�า

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การอนุญาตการก่อสร้าง	การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด	

การประเมินราคา	 การติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ	 รวมทั้งการจัดต้ัง

หน่วยงานในสังกัด	“องค์การมหาชน”	ให้เป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด	

อภิปรำยผล

	 1.	สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัด

นนทบุรี	จ�าแนกเป็น	2	ประเด็นดังนี้

	 	 1.1	สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี	

ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง	ทั้งนี้การปฏิบัติงาน

ของแต่ละหน่วยงานต้องยึดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัย์สนิของ	ผู้อยู่อาศัยและชุมชนใกล้เคียง	ตลอดจนการมคุีณภาพชีวิตทีดี่ของประชาชน	และความ

มั่นคงของประเทศ	โดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้แก่	

1)	พระราชบญัญัติอาคารชุด	ทีมุ่ง่แก้ปัญหาด้านทีอ่ยูอ่าศัยในเมอืงทีเ่พิม่จ�านวนมากขึน้	โดยหน่วยงาน

ภาครฐัทีร่บัผิดชอบต้องควบคุมและตรวจสอบการจัดระบบกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ตามกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ซื้อและร่วมรับ

ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางในกรรมสทิธิร่์วมอย่างเป็นธรรม	ตลอดจนการก�ากบัดูแลตามมาตรการต่าง	ๆ

ทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นหลกัประกนัแก่ผู้ซ้ืออาคารชุด	(พระราชบญัญัติอาคารชุด,	2522;	2534;	2542;	2551)

2)	พระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	พทุธศักราช	2535	ทีมุ่ง่	1)	ส่งเสรมิ

ประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 2)	 จัดระบบ

การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 3)	 ก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงาน	และมีหน้าที่ร่วม

กันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก�าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใด

รับผิดชอบ	โดยตรง	4)	ก�าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ�าบัดอากาศเสีย	ระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย	ระบบก�าจัดของเสีย	และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ	

5)	ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน	และ	

6)	 ก�าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการจูงใจให้มี

การยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,	 2535)	 และ	 3)	 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 ที่เป็นข้อปฏิบัติใน

การก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
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มาตรฐานสากลซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ

ก่อสร้าง	การก�าหนดให้เจ้าของอาคาร	ผู้ครอบครองอาคาร	หรือผู้ด�าเนินการส�าหรับอาคารบางชนิด

หรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต	ร่างกายและทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก	เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีท่ีบุคคลนั้นได้

รับความเสียหายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรือทรัพย์สินจากอาคารนั้น	ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการ

แจ้งการก่อสร้าง	ดัดแปลง	หรือรื้อถอนอาคาร	โดยไม่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	ให้มีความเหมาะสม

กับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	 อันเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชน	(พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร,	2558)	

	 	 1.2	ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี	พบใน	

2	ขั้นตอนหลักคือ	1)	การจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และ	2)	การขออนุญาต

ก่อสร้าง	 กล่าวได้ว่า	 ปัญหาเกิดจากเอกสารที่ผู ้ประกอบการจัดท�าเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ

และการขออนุญาตก่อสร้างมีความผิดพลาด	 บกพร่องหรือขาดความสมบูรณ์	 และไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย	ทั้งในส่วนของรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และแบบแปลนก่อสร้าง	ด้วยเหตุ

ที่ว่า	บริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบขาดประสบการณ์	การสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับบริษัทที่

ปรึกษาในการออกแบบขาดประสิทธิภาพ	รวมทั้งข้อมูลที่บริษัทที่ปรึกษาได้รับอาจไม่เพียงพอ	และ

ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ	สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องให้ความ

ส�าคัญก่อนการด�าเนินการโครงการ	 และประเด็นส�าคัญคือ	 การด�าเนินธุรกิจประเภทนี้ต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับ	 จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ

และถี่ถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาภายหลัง

	 2.	รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัด

นนทบุรี	จ�าแนกตามล�าดับความส�าคัญที่ควรปฏิบัติก่อน-หลัง	3	ระยะคือ	

	 	 2.1	ระยะแรก	“กระจายอ�านาจ”	ขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมที่ใช้เวลามาก

คือ	การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากขณะนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเดียวทั้งประเทศคือ	ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ที่มีอ�านาจในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการเสนอ	 ท�าให้หน่วยงานมีภาระงานมากเกินไปส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ล่าช้า	และใช้เวลาในการด�าเนินการมากเกินไป	ซ่ึงในเชิงธุรกิจเวลาจัดเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึงที่

ท�าให้ต้นทุนการด�าเนินการสูงข้ึน	และเมื่อต้นทุนสูงขึ้นผู้ประกอบการย่อมผลักภาระเหล่านี้ให้กับ

ผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือคอนโดมิเนียมนั่นเอง	ด้วยเหตุน้ี	ควรกระจายอ�านาจในการพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานในสังกัดซ่ึงก็คือ	 ส�านักงาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมดแทน	ทั้งนี้เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	และคล่องตัวในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของหน่วยงาน

ภาครัฐเองและหน่วยงานภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ	สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า	เพื่อลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานควรจัดให้มีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจเพื่ออ�านวยความสะดวกและการตอบ

สนองความต้องการของประชาชน	(ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	2554:	132)	

	 	 2.2	ระยะกลาง	 “การจัดท�าตัวช้ีวัด”	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้ประกอบการใน

การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน	 และ

การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย	กระบวนการจัดท�าตัวช้ีวัดที่เหมาะสมคือ	การระดมความคิดเห็น

และความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมก�าหนดเพื่อการสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดให้เป็น

มาตรฐาน	 เน้นการใช้หลักการและทฤษฎี	 ลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการช�านาญการให้

น้อยลง	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย	 และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนคือ

1)	มีการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มต่าง	ๆ 	2)	สร้างกลไกประสานการท�างานร่วมกัน	เพื่อระดมความ

คิดเห็นประสบการณ์และทรัพยากร	อีกทั้งประสานการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	3)	การ

มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการตัดสินใจและควบคุมในเรื่องที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิต	สุขภาพอนามัย	และการกินดีอยู่ดี	4)	การส่งเสริมนวัตกรรมใหม่	ๆ	และ	5)	ทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต้องมีนโยบายที่สอดคล้องและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน	(Baum,	1993:	8)	

	 	 2.3	ระยะยาว	 “การจัดต้ังองค์การมหาชน”	 เพื่อรับผิดชอบการน�านโยบายสาธารณะ

ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยทุกประเภทไปปฏิบัติ	ตลอดจนการก�ากับ	ดูแล	ตรวจสอบ	และด�าเนินงาน

ต่าง	 ๆ	 ตามที่กฎหมายก�าหนด	 เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว	 และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงจะ

ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการคือ	 ลดเวลาซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินการลง	 และผู้บริโภคที่

สามารถซ้ือที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น	ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและหลักการที่ว่า	องค์การ

มหาชน	 เป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งที่ก�าหนดขึ้นเพื่อท�าบริการสาธารณะที่กฎหมายก�าหนดให้

เป็นหน้าท่ีของรัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง	 โดยมิได้ค้าก�าไรจากการบริการ	 มีวัฒนธรรมองค์กร

เยี่ยงภาคธุรกิจ	ที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	ซ่ึงมิอาจด�าเนินการได้ใน

ส่วนราชการซ่ึงเป็นองค์การแบบราชการ	 องค์การมหาชนมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็น

นิติบุคคล	จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	และพระราชกฤษฎีการจัดต้ัง

หน่วยงาน	 เพื่อรับผิดชอบภารกิจของรัฐในการให้บริการสาธารณะหรือด�าเนินกิจกรรมเฉพาะ

ด้านที่ภาครัฐยังจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	และจัดให้มีหรือภาครัฐต้องมีบทบาทให้การสนับสนุนในเรื่อง

งบประมาณเพื่อให้เกิดการด�าเนินงาน	เป็นบริการในส่วนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือเป็นบทบาทของ
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รัฐในการให้บริการ	 การแทรกแซงตลาด	 หรือบริการที่ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพที่จะ

ด�าเนินการ	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2561)

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 สาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดมิเนียมคือ	 ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 แนวทางการแก้ปัญหาที่ดี

ที่สุดคือ	ทุกฝ่ายควรหันมาส�ารวจข้อบกพร่องของตนเอง	เปลี่ยนความคิด	ปรับปรุงวิธีการท�างาน	

และให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกันมากขึ้น	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่ทุกฝ่ายพึงได้รับ	โดยประเด็นส�าคัญ

ที่ควรน�ามาประยุกต์ใช้ได้แก่

	 	 1.1	รัฐบาล	ควรก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตใจกลางเมืองให้ชัดเจน	

รวมทั้งมีมาตรการการควบคุมและตรวจสอบในทุกกระบวนการอย่างรัดกุมและรอบด้าน	 รวมทั้ง

การตราพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมและก�ากับผู ้ประกอบการและผู ้ประกอบวิชาชีพบริการ

ด้านอสังหาริมทรัพย	์

	 	 1.2	หน่วยงานภาครัฐ	ในฐานะผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายและการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ	

ควรด�าเนินการ	1)	การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนโดมิเนียม

มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายได้	ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นที่ต้องน�าหลักธรรมาภิบาล

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้มอบหมาย	 และพัฒนาให้กลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กร	 ทั้งนี้นอกจากช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแล้ว	 ยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งการส่งต่อแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติ

รุ่นต่อไป	อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืน	ๆ 	และประเด็นส�าคัญคือ	การปฏิบัติงาน

ต้องอยู่ในกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ใน	“คู่มือประชาชน”	ของหน่วยงานด้วย	2)	การให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่ละเอียด	ชัดเจนและถูกต้องแก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะ

ช่วยเสริมสร้างการยอมรับ	ก่อให้เกิดความร่วมมือ	ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน	ซ่ึงจะน�า

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยงานก�าหนดไว้ได้	และ	3)	การมีจิตใจใฝ่บริการ	จัดเป็นพฤติกรรม

ส่วนบุคคลที่สามารถสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้	 ผู้น�าหน่วยงานควรมีวิธีการหรือกระบวนการ

สร้างพฤติกรรมนี้ให้กลายเป็นนิสัยในการปฏิบัติงาน	
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	 	 1.3	หน่วยงานภาคเอกชน	เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการจากหน่วยงาน

ภาครัฐ	 ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการแทนต้องด�าเนินการ	 1)	 ศึกษาและ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับฯ	 ที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงมีอย่าง

ต่อเนื่อง	2)	ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการแทนต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ

รายละเอียดของ	 “คู่มือประชาชน”	 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	 พ.ศ.	 2558	 ของแต่ละหน่วยงาน	 รวมทั้งการทวงถามหาก

หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือประชาชนได้	และ	3)	ผู้ประกอบการหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน

นั้น	 ๆ	 เป็นอย่างดี	 เพราะเมื่อได้รับข้อแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ให้ด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไข

รายละเอียดต่าง	 ๆ	 จะเข้าใจและสามารถด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไขได้ตรงประเด็น	 ถูกต้อง	

และสมบูรณ์	

	 	 1.4	ภาคประชาชน	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและ

หลีกเลี่ยงไม่ได ้	 ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศควรค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจ

คอนโดมิเนียมท้ังด้านบวกและลบ	เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ	และความเจริญก้าวหน้า

ของประเทศ	โดยใช้แนวทางต่อไปนี้เป็นหลักในการปรับความคิดและการด�าเนินการต่าง	ๆ	ได้แก่	

1)	ก่อนด�าเนินการคัดค้านหรือต่อต้านโครงการ	ควรศึกษากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ราย

ละเอียดการด�าเนินงานของผู้ประกอบการให้ชัดเจนก่อน	 เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ	

ประเด็นส�าคัญคือ	การด�าเนินการใด	ๆ	ควรต้ังอยู่บนหลักการของกฎหมาย	รวมทั้งหลักการและ

ทฤษฎีที่สามารถพิสูจน์ได้	 การใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกร่วมของกลุ่มที่ไม่ผ่านการกลั่น

กรองด้วยข้อเท็จจริงย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม	 2)	 เปิดใจรับฟังหรือศึกษา

ข้อมูลทั้งของผู้ประกอบการ	และภาครัฐ	ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกัน	และ	

3)	เวลา	จัดเป็นต้นทุนส�าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจ	ความล่าช้าจากการคัดค้านหรือ

การไม่เห็นด้วยของประชาชนจะถูกผลักภาระให้ผู้บริโภคหรือประชาชนที่ซ้ือคอนโดมิเนียมนั่นเอง

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 	 กลุ ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจัดเป็นธุรกิจท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของประเทศ	ดังนั้นควรมีการศึกษาเพื่อการสร้าง

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้	

	 	 2.1	การศึกษาผลกระทบของการกระจายอ�านาจการพิจารณาและให้ความชอบรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ให้ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	
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	 	 2.2	การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	

	 	 2.3	การศึกษาปัญหา	 ความเป็นไปได้	 และแนวทางการจัดต้ัง	 “องค์การมหาชน”	

เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐเก่ียวกับธุรกิจคอนโดมิเนียม	
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