บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง จริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยมีระเบียบวิธี และขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
รูปแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มุงเนนการสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ
จริยธรรมที่ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่พึงมีในการทําหนาที่เปนผูบริหารนิติบุคคลอาคารชุด จาก
ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด ประชาชนทั่ ว ไป
นักวิชาการ นักพัฒนาโครงการและเจาของโครงการ จํานวน 807 คน โดยการสุมตัวอยางแบบ
คํานึงถึงความนาจะเปนในการสุมในลักษณะการคัดเลือกอยางงาย รวมถึงการที่มุงเนนสรางและ
ประเมินตนแบบจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดําเนินการดวยเทคนิคการ
สัมภาษณกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยจํานวน 12 คน ซึ่งไดมา
จากการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจงตามโครงสราง
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสอบถามผูเกี่ยวของกับอาคารชุดจํานวน 407 คน ที่ไดมาจากการกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane’s ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ประกอบดวยผูอยู
อาศัยในอาคารชุด ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และนักพัฒนาโครงการพักอาศัย โดยเนนการ
สอบถามถึงคุณสมบัติดานจริยธรรมและมาตรฐานที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2. การสอบถามเจาของอาคารชุดจํานวน 400 คน ที่ไดมาจากการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane’s ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ถึงจริยธรรมที่พึงมี
ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
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3. การสัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อ
กลั่นกรองหาหัวขอคุณสมบัติดานจริยธรรมและมาตรฐานที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
จํานวน 12 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามโครงสราง
4. การวิเคราะห สรุปผลและนําเสนอหัวขอจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด โดยคัดเลือกจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและปจจัยที่มีผลตอการมี
จริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก
ประชากร กลุมตัวอยาง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ไดจําแนกกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมไดแก
1. ผูเกี่ยวของกับอาคารชุดพักอาศัยและผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการ
อาคารชุดจํานวน 407 คน ไดแก ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และเจาของโครงการ โดยการสุม
ตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) ภายใตการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
แนวคิดของ Taro Yamane’s ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและปจจัยที่มี
ผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2. ผูอยูอาศัยในอาคารชุด จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย
(simple random sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane’s
ที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามความคิดเห็นถึง
จริย ธรรมที ่พ ึง มีข องผู จ ัด การนิต ิบ ุค คลอาคารชุด และปจ จัย ที ่มีผ ลตอ การมีจ ริย ธรรมของ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3. ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารจัดการอาคารชุดจํานวน 12 คน ประกอบดวย ผู
ประกอบวิ ช าชีพบริ ห ารจั ดการอาคารชุ ด เจาของโครงการ และนัก วิชาการ ไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแบบสัมภาษณชนิด
กําหนดโครงสราง ซึ่งประกอบดวยกลุมผูประกอบวิชาชีพบริหารจัดการอาคารชุดจํานวน 4 คน
กลุมเจาของโครงการ 4 คน และกลุมนักวิชาการจํานวน 4 คน
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย มีตัวแปรคือจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ไดแก ความซื่อสัตย การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย การรับผิดชอบตอหนาที่ การมีภาวะผูนํา การ
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ การเห็นแกประโยชนสวนรวม ความมีเหตุผล ความยุติธรรม
ความมีคุณธรรม ความเปนกลาง ความออนโยนมีสัมมาคารวะ การใฝหาวิชาความรู ความอดทน
การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไมเบียดเบียน การมีศีลธรรม ความ
พากเพียร การมีเมตตา การยึดมั่นในหลักศาสนา และความพอเพียง และปจจัยที่สงผลตอการมี
จริยธรรมทางวิชาชีพของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดแก การรูกฎหมาย การมีผลประโยชนทับ
ซอน เวลาการอยูในตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด การศึกษาขั้นต่ํา การมีเวลาทํางาน
การมีประสบการณที่เกี่ยวของในงานอาคารชุดและการมีใบประกอบวิชาชีพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณชนิดกําหนด
โครงสรางโดย
1. แบบสอบถาม เพื่อสอบถามของคิดเห็นของตัวอยาง 2 กลุมหลัก คือ ผูเกี่ยวของกับ
อาคารชุดพักอาศัยและผูมีสวนไดเสียเสียกับการบริหารจัดการอาคารชุด ไดแก ประชาชนทั่วไป
นักวิชาการ และเจาของโครงการจํานวน 407 คน แบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยการพิจารณาจากคาความเที่ยงซึ่งไดมาจากการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟามีคาเทากับ 0.919
2. แบบสัมภาษณชนิดกําหนดโครงสราง ที่พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือดานความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน แบบสัมภาษณดังกลาวเนนการรวบรวมขอมูล ความ
คิดเห็น เชิงเสนอแนะและความคิดเห็น ของผูมี สวนไดสวนเสีย กับการบริ หารจัดการอาคารชุด
ประกอบด ว ย นั ก วิ ช าการ ผู อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด และเจ า ของโครงการ จํ า นวน 12 คน ซึ่ ง
ประกอบดวยกลุมผูประกอบวิชาชีพบริหารจัดการอาคารชุดจํานวน 4 คน กลุมเจาของโครงการ 4 คน
และกลุมนักวิชาการจํานวน 4 คน
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
มาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย เชน การหาคาเฉลี่ย การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหา
คาเอฟ (F-test) ในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ตามวิธีของ Hochberg
ซึ่งเหมาะสมกับการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี่ยวที่มีจํานวนกลุมตัวอยางหลายกลุมและมี
จํานวนแตกตางกันมาก (ประพจน ดํารงสุทธิพงศ, 2551) และการหาคาสหสัมพันธ วามีปจจัยใด
ที่มีความสัมพันธกับจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด สวนขอมูลจากการสัมภาษณ จะ
ถูกนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหาตนแบบจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และ
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

