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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพฯ 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกเปน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

และประสบการณในการทำงาน 3. เพื่อศึกษาปจจัยกอใหเกิดความเบื่อหนายที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอ

เลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ โดยจำแนกเปน ดานสวนบุคคล ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารองคกรและการทำงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่

มีใบประกอบวิชาชีพฯ จำนวน 394 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชใน

การวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดแก ทดสอบการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test , การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความ

แปรปรวนทางเดี่ยว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีของ 

LSD  รวมถึงสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประสบการณในการทำงานตางกัน ทำใหการตัดสินใจไมขอเลื่อน

ระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯโดยรวมตางกัน นอกจากนี้ ปจจัยกอใหเกิดความเบื่อหนาย ไดแก 

ดานสวนบุคคล ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารองคกรและการทำงาน 

มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

คำสำคัญ : การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

The purposed of this research were 1. To study about the decision not to request for a 

promotion of the License for Professional Architect. 2. To compare about the decision not 

to request for a promotion of the License for Professional Architect which were classified 

by personal factors (gender, age, status, education, occupation, monthly income and 

working experience). 3. To study about the causing of boring emotion that impact to the 

decision not to request for a promotion of the license for professional Architect which 

were classified by personal, interpersonal relationship, environment and organizational 

management. A sample in this research was selected from those who have the License for 

Professional Architect of the main Architecture amount 394 persons by using questionnaire 

as a tool for data collection. Statistics were used for hypothesis test are descriptive 

analysis including frequency, percentage mean and standard deviation. There are 3 

statistics were used for this hypothesis test. First, descriptive analysis including frequency, 

percentage mean and standard deviation. Second, statistical inference including T-Test 

Statistics and One-way Anova Statistics to compared individual differentiation by using LSD 

method. Third, Multiple Regression Analysis.  

 The results of hypothesis testing showed that Professional Architect who had 

different gender, age status, education, occupation, monthly income and working 

experience impact to the decision not to request for a promotion of the License for 

Professional Architect. Together with factors that impact to boring emotion were personal, 

interpersonal relationship, environment and organizational management. 

Keyword: The decision not to request for a promotion of the License for Professional 

บทนำ 

 ใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม หรือเดิม (กอน พ.ร.บ. สภาสถาปนิก 2543) เรียกยอ

วา ก.ส. เปนเอกสารรับรองของสถาปนิกในการออกแบบและเซ็นรับรองแบบ ที่รับรองโดยสภาสถาปนิก 

(Architect Council of Thailand) ใน ป จ จุ บั น มี อ ยู  4 ส า ข า ด ว ย กั น ได แ ก  ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม

หลัก สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป สถาปตยกรรมผังเมือง และ ภูมิสถาปตยกรรม ใบประกอบวิชาชีพ

ฯมี  4  ระดับเรียงจากสูงไปต่ำ  คือ  วุฒิสถาปนิก  สามัญสถาปนิก   ภาคีสถาปนิก และสถาปนิกภาคีพิเศษ ขอบเขต

งานที่ควบคุมในสาขาตางๆ ถูกกำหนดไวโดยในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) วาดวยการกำหนดวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม กฎกระทรวงการกำหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมนี้ ไดมีการกำหนดใหงาน

สถาปตยกรรมควบคุมสาขาตางๆ ทั้ง 4 สาขานั้น ผูดำเนินการงานออกแบบ ใหคำปรึกษา ตรวจสอบ ศึกษา

โครงการ บริหารและอำนวยการกอสราง ตองเปนสถาปนิก (แตละสาขา) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน

ระดับข้ันตางๆกันไป ตามขอบเขตของงาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
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 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันประเด็นปญหาเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติติวิชาชีพของ

สถาปนิกเปนประเด็นปญหาหนึง่ที่สงผลกระทบตอวิชาชีพสถาปตยกรรมในวงกวางและไดรับความสนใจจาก

ฝายตางๆที่เก่ียวของกับการปฏิบัติวิชาชีพเปนอยางมาก ปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาคือ เมื่อ

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสูปฏิบัติวิชาชีพแลว ไมคอยมีการขอปรับระดับทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ

และพัฒนาดานการปฏิบัติวิชาชีพ อาจเปนเพราะระเบียบ ข้ันตอน หรือการประกอบวิชาชีพฯ ที่มีผบตอการ

ขอปรับระดับของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มีความเขมงวดในกระบวนการ ทั้งเร่ืองเอกสาร ขอกำหนด

สะสมแตม อาจจะทำใหเกิดความเบื่อหนายของการยื่นขอเลื่อนระดับ หรืออาจเห็นหนทางอ่ืนที่ดีกวาการ

ประกอบวิชาชีพฯ 

ในการเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม โดยสถาปนิกจะตองมี

คุณสมบัติ และผานข้ันตอนการรับใบอนุญาตฯ (เลื่อนระดับ) มีข้ันตอนตอไปนี้  

  1. การยื่นผลงานฯ 

  2. การพิจารณาผลงานและทดสอบความรูโดยคณะทำงานฯ 

  3. การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

  4. การพิจารณาใหความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

 จากข้ันตอนการยื่นผลงานฯ นั้นทางสถาปนิกตองรวบรวมผลงานใหไดคะแนนตามขอกำหนดจาก

ทางสภาสถาปนิก ซึ่งแตละระดับนั้นมีขอกำหนดของคะแนนที่แตกตางกัน การจัดทำรูปเลมเพื่อยื่นนั้นตอง

ประกอบไปดวย สำเนารับรองแบบกอสราง (ตองมีลายมือชื่อผูออกแบบครบตามเงื่อนไข) รูปถายอาคาร 

(งานที่แลวเสร็จ) และเอกสารใบอนุญาตปลูกสราง หรือ สัญญาวาจางรวมทุกชิ้นงาน ซึ่งการที่ไดเอกสารใน

จัดทำรูปเลมนั้นตองใชข้ันตอนการทำงาน ทรัพยากร เวลา และการติดตอ ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

หลายหนวยงานจึงจะไดเอกสารและผลงานตามที่กำหนด 

 ดวยการเล็งเห็นถึงปญหาในขางตน ทำใหตองมีการสำรวจและศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลกับความ

เบื่อหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

สาขาสถาปตยกรรมหลัก ของผูมีใบประกอบวิชาชีพฯ และผลที่คาดวาจะไดรับจากศึกษาในคร้ังนี้ เพื่อรูถึง

ปจจัยกอใหเกิดความเบื่อหนาย แลวนำไปหาวิธกีารสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการขอเลื่อนระดับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ จำแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยกอใหเกิดความเบื่อหนายที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบวิชาชีพฯ 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร คือ จำนวนผูที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ จำนวน 24,567 คน (ขอมูล : 

ตรวจสอบสมาชิกและใบอนุญาตบุคคล , สภาสถาปนิก , ธันวาคม 2563 ) 

 2 กลุมตัวอยาง คือ จำนวนผูที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ จำนวน 394 คน 

 

ตัวแปรที่ใชการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน และประสบการณในการทำงาน ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ไดแก ดานสวน

บุคคล ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารองคกรและการทำงาน 

 2. ตัวแปรตาม ประกอบไปดวย การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

ประกอบดวย ดานการตระหนักถึงปญหา ดานการระบุขอจำกัดของปจจัย ดานการพิจารณาทางเลือก และ

ดานการตัดสินใจปฏิบัต ิ

นิยามศัพท 

 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่มีการคิดวิเคราะหถึงปญหา หรือ โอกาส และมีลำดับข้ันตอน

ของกระบวนการตางๆ ซึ่งไดมาเพื่อทางเลือกจากหลากหลายทางเลือก โดยใชดุลยพินิจพิจารณาโดยมีหลัก

ของเหตุผลและขอมูลตางๆ เพื่อไดคำตอบเปนไปตามบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

 การตระหนักถึงปญหา หมายถึง การรับรูหรือระบุถึงปญหาหรือโอกาสกับความตองการของตนเอง 

โดยมีปจจัยหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดโดยตรงหรือสภาพแวดลอมภายนอก โดยสามารถพิจารณาจากในอดีต 

ปจจุบัน อนาคต ความเบี่ยงเบนจากแบบแผน การไดรับคำแนะนำ หรือแมกระทั้งแรงกระตุนจากปจจัย

ภายในและภายนอก 

 การระบุขอจำกัดของปจจัย หมายถึง เปนการกำหนดของขอบเขตของปญหา โอกาส และขอมูล

ตางๆ ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจไดอยางชัดเจนและตรงประเด็นที่เก่ียวของ เชน ปจจัยดานขอมูลตางๆ 

เงื่อนไขจากสภาวิชาชีพ หลักเกณฑ แมกระทั้งขอมูลที่ทำใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพไดดีข้ึน เชน 

ผลตอบแทน เงินรางวัล ชื่อเสี่ยง โอกาสความกาวหนา ประโยชนตางๆ ที่จะเกิดข้ึน เปนตน 

 การพิจารณาทางเลือก หมายถึง การกำหนดกฎเกณฑการพัฒนาชดุทางเลือกตางๆ ในตัดสินใจและ

การประเมินทางเลือกโดยใชการวิเคราะหหลักเกณฑหรือวิธีการข้ันตอนตางๆ รวมทั้งตองใชประสบการณ

วิจารญาณทั้งในอดีต ปจจุบัน อนาคตและความคิดริเร่ิมในการประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลได

ผลเสียของแตละทางเลือกที่ดีที่สุด หรือแมกระทั่งทางเลือกถึงการเปลี่ยนสายอาชีพ  

 การตัดสินใจปฏิบัติ หมายถึง เปนการตัดสินใจทางเลือกที่ผานการคิดวิเคราะห ประเมิน และ

วางแผนไวแลว นั้นไปปฏิบัติเพื่อใหการดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจกับการตัดสินใจ

นั้น 

 ความเหนื่อยหนาย หมายถึง เปนปรากฏการณซ่ึงแสดงถึงความเสื่อมโทรมสุขภาพกาย และ

สุขภาพจิต ลักษณะของความเหนื่อยหนาย ออนลา และคับของใจ อันเปนผลเนื่องมาจากการทุมเทการ
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กระทำในสิ่งที่มุงหวัง แตตองประสบกับความลมเหลว และมีพฤติกรรมที่แสดงออก คือ ความรูสึกออนลา

ทางอารมณ ความรูสึกลดความเปนบุคคล ความรูสึกประสบความสำเร็จลดลง  

 ความเบื่อหนาย หมายถึง อาการที่เกิดความออนลาทางดานจิตใจ อารมณ ความรูสึกลดความเปน

บุคคล และการลดความสำเร็จหรือขาดความปรารถนาในการประสบความสำเร็จของสวนบุคคล ซึ่งสามารถ

เกิดข้ึนไดในบุคคลที่ทำงานอยูทุกอาชีพ โดยอธิบายวา ความเบื่อหนายนี้ทำใหเกิดความออนลาสิ้นหวัง ขาด

แรงจูงใจ หมดกำลังใจในการทำงานหรือการดำรงชีวิตประจำวัน มีทัศนคติในทางลบตอตนเอง ผูอ่ืน และตอ

งานที่รับผิดชอบ เห็นคุณคาในตนเองต่ำ ไมมีความภาคภูมิใจในความสามารถและผลงานของตน คุณภาพ

ชีวิตกับการทำงานลดลง  

 ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานสวนบุคคล หมายถึง เปนปจจัยที่เกิดและมีผลในแตละบุคคล

ซึ่งจะแตกตางกันออกไป เชน อายุ เพศ สถานภาพ ความคาดหวังในสิ่งตางๆ รสนิยมหรือความชอบของแต

ละบุคคล บุคลิกภาพในการยืดหยุน การควบคุม ความสามรถในการรับรูหรือการตระหนัก เปนตน 

 ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง เปนปจจัยที่เกิดในดาน

ของความสัมพันธที่เกิดกับบุคคลนั้น ซึ่งในแตละบุคคลก็จะมีความแตกตางกันไป เชน ความสัมพันธที่ไมดีตอ

เพื่อนรวมงาน หัวหนา หรือลูกนอง ความสนิทกัน ความขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึน ขาดการชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน เกิดการแขงขัน เกิดการปนทอนที่มีผลกระทบกันทางดานจิตใจ ขาดการสื่อสารหรือโอกาศในการสราง

สายสัมพันธ เปนตน  

 ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานสิ่งแวดลอม หมายถึง เปนปจจัยที่เกิดกับบริบทรอบนอกที่มี

ผลกระทบกับตัวเรา เชน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอพื้นที่หรือบรรยากาศในการทำงาน ที่

ปรึกษา ความมั่งคงจากภายนอก ระยะเวลา สภาพหรืออิทธิผลตางๆ จากสังคม เปนตน 

 ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานการบริหารองคกรและการทำงาน หมายถึง ปจจัยที่เกิดจาก

องคกรตางๆ และการทำงาน เชน สิ่งที่กอใหเกิดความเครียดในการทำงาน ลักษณะงาน สิ่งจูงใจหรือวิธีการ

เสริมแรง การสนับสนุนจากองคกร หัวหนา ลูกนอง หรือแมกระทั่งเพื่อนรวมงาน ปริมาณงาน เวลาในการ

ทำงาน ความสามารถหรืออำนาจในการตัดสินใจ ความยุติธรรมภายใน กระบวนการหรือข้ันตอนงาน การ

บริหารองคกร คานิยม ธรรมเนียม ประเพณีในองคกร เปนตน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประสบการณในการทำงาน 

 2. เพื่อใหทราบถึงปจจัยกอใหเกิดความเบื่อหนายที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพฯ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันนาจะทำใหมีการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก 

 สมมติฐานที่ 2  ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย นาจะสงผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 Plunkett and Attner (2537 อางถึงใน ปริยาภัทร เล็กประยูร , 2559 ) กลาววา กระบวนการ

ตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกำหนดข้ันตอนของการตัดสินใจตั้งแตตอนแรกไป

จนถึงข้ันตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมีลำดับข้ันของกระบวนการ ดังกลาว เปนการตัดสินใจโดยใชหลัก

เหตุผลและมีกฎเกณฑ ซึ่งเปนการตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือชวยในการหา

ขอสรุป 

 อภิชา เปยทอง (2562) ไดใหความหมายวา กระบวนการใชความคิดโดยการวิเคราะหปญหา หรือ 

โอกาส และเลือกหนทางที่ดีที่สุดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

 

 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ป�จจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ต่อเดือน 

7.ประสบการณ์ในการทำงาน 

การตัดสินใจไม่ขอเลื่อนระดบัใบอนุญาตเป�นผู้

ประกอบวิชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุม สาขา

สถาป�ตยกรรมหลัก 

1. ด้านการตระหนักถึงป�ญหา 

2. ด้านการระบุข้อจำกัดของป�จจัย 

3. ด้านการพิจารณาทางเลือก 

4. ด้านการตัดสนิใจปฏิบตั ิ
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การตัดสินใจ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

การตระหนักถึงปญหา (Define the problem) 

การระบุขอจำกัดของปจจัย (Identify limiting factors) 

การพิจารณาทางเลือก (Develop potential alternatives) 

การตัดสินใจปฏิบัติ (Implement the decision) 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเบื่อหนาย 

Maslach และ Jackson (1981 , อางถึงในArnold B., Evengelia D. and Anna I., 2014) ไดให

ความหมายของความเบื่อหนายวา ความออนลาทางดานจิตใจ มีปญหาทางดานจิตใจ อารมณความรูสึกไม

เห็นคุณคาของความเปนคน และรูสึกไมประสบความสำเร็จในการทำงานและ ความพึงพอใจในงานที่ทำ

ลดลง รวมถึงมีการลดปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ  

วริษฐา เทพศรีเมือง (2559) ไดใหความหมายวา ความเบื่อหนายเปนภาวะหมดไฟในการทำงาน 

เปนความเหนื่อยลา ความเบื่อ ซึ่งเปนผลมาจาการทำงานที่มีภาวะกดดัน ดานอารมณเปนอยางมาก งานที่

ตองคอยใหบริการผูคนเปนจำนวนมาก งานที่ตองทำแบบเดิม พบเจอเร่ืองแบบเดิมซ้ำๆ เปนประจำทุกวันจน

กลายเปนความเครียดสะสม กลายเปนความเฉยชา ไมมีความกระตือรือรนที่จะอยากทำงาน ไมมีเปาหมาย 

ไมมีแรงจูงใจ ซึ่งสงผลใหแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมเปนที่พึงพอใจ และประทับใจตอผูที่พบเจอ ทั้ง

เพื่อนรวมงาน และองคกร อีกทั้งยังสงผลกระทบใหผูที่อยูใกลชิดสามารถซึมซับความเบื่อหนายจากบุคคลสู

บุคคล และสามารถกระจายเปนวงกวางได 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานสวนบุคคล 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ดานการบริหารองคกรและการทำงาน 

กระบวนการการขอเลื่อนระดับ 

คุณสมบัติของผูขอย่ืนคำรอง  

1. ระดับสามัญสถาปนิก 

   1.1 สาย (ก)(ข) เปนภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ผูมีปริญญาตรีวิชาชีพ 

หลักสูตร 5 ป หรือ 4 ป ที่สภาสถาปนิกรับรอง และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอย

กวา 2 ป (สภาสถาปนิกอาจทำการทดสอบความรูโดยวิธีสอบขอเขียนดวยก็ได) 

  1.2 สาย (ค)(ง) เปนภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ผูมีปริญญาตรีในสาขาที่

เก่ียวของหลักสูตร 4 ปข้ึนไป หรืออนุปริญญาวิชาชีพที่สภาสถาปนิกรับรอง และไดประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวา 2 ป (สภาสถาปนิกอาจทำการทดสอบความรูดวยโดยวิธีสอบ

ขอเขียนก็ได) 

   1.3 สาย (จ) เปนภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ผูมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงที่สภาสถาปนิกรับรอง และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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และสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรูข้ันสามัญสถาปนิกที่สภาสถาปนิกจัดสอบ (สภาสถาปนิกอาจ

ทำการทดสอบความรูโดยวิธีสอบขอเขียนดวยก็ได) 

2. ระดับวุฒิสถาปนิก 

  2.1 สาย (ก)(ข) เปนสามัญสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ผูมีปริญญาตรีวิชาชีพ

หลักสูตร 5 ป หรือ 4 ป ที่สภาสถาปนิกรับรอง และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอย

กวา 7 ป (สภาสถาปนิกอาจทำการทดสอบความรูโดยวิธีสอบขอเขียนดวยก็ได) 

ภาพที่ 1 : ข้ันตอนการขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดบั) 

ที่มา : จาก  https://act.or.th/th/up_level/asa.php 

 

 

 

 

 

https://act.or.th/th/up_level/asa.php


9 

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ภิญโญ ธนาดิเรก (2557) ไดกลาวสรุปการศึกษาวา แนวทางการพัฒนาการอบรมวิชาชีพเพื่อ

ทดแทนการสอบรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกนั้น เปนแนวทางหนึ่ง ที่กลุมตัวอยางสวนใหญใหความ

สนใจ ผูที่ขอรับใบอนุญาตโดยตรง เชน สถาปนิกที่สำเร็จการศึกษาและกำลังเขาสูวิชาชีพ รวมถึง นักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ตางตองการที่จะอบรมพัฒนาทักษะความรูที่จำเปนในการประกอบวิชาชีพ เพื่อ

เสริมสรางทดแทนประสบการณในดานวิชาชีพ ที่จำเปนตองใชระยะเวลาพัฒนาใหเกิดข้ึน แตในมุมมองของ

ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่เก่ียวของโดยตรงกับการบริหารจัดการความรูดานวิชาชพี ตางเห็นวาไมควรที่จะนำเร่ือง

ของการอบรมวิชาชีพนั้นมาเปนเงื่อนไขที่ผูกโยงกับการสอบหรือการไดมาซึ่งใบอนุญาต เนื่องจากอาจถูกมอง

ไดวา การอบรมนั้นใชระยะเวลายาวนานจนดูเหมือนเปนการลิดรอนสิทธิ์ในการเขาสูวิชาชีพ 

วริษฐา เทพศรีเมือง (2559) กลาวไววาการศึกษาเร่ือง ผลการปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีเผชิญ

ความจริงเพื่อลดความเบื่อหนายของพนักงานใหขอมูลทางโทรศัพทประจำศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อ

ประชาชน มีสรุปผลการศึกษาการวิจัยได ดังนี้ หลังเขารวมการใหการปรึกษากลุม พนักงานใหขอมูลทาง

โทรศัพทที่เปนกลุมทดลอง มีคะแนนความเบื่อหนายลดลง และหลังเขารวมการใหการปรึกษากลุม พนักงาน

ใหขอมูลทางโทรศัพทที่เปนกลุมทดลอง มีคะแนนความเบื่อหนายลดลงมากกวากลุมควบคุม 

พรอมพล พัฒนอมร (2561) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากความเบื่อหนายที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานที่ยังคงอยู กรณีศึกษาบริษัทซาปุระ เคนคานา ดริลลิ่ง เอเชีย ลิมิเต็ด สรุปไดวา 

พนักงานมีการขาดความกระตือรือรนในการทำงาน ความทอแท ความหดหู และความเครียด เปนผลที่เกิด

จากความเบื่อหนายในการทำงาน โดยมีสาเหตุมาจาก ภาระหนาที่งานที่เยอะข้ัน ความถนัดที่ไมเหมาะสมกับ

งานที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนจากการทำงานลวงเวลา ไมไดรับความรวมมือ ความชัดเจน ขาดการ

สื่อสาร และความขัดแยงในกลุมเพื่อนรวมงาน สวนพนังงานบริษัทซาปุระ เคนคานา ดริลลิ่ง เอเชีย ลิมิเต็ด 

มีปจจัยความเบื่อหนายที่เกิดข้ึน ดั่งตอไปนี้ คาตอบแทน ความกาวหนา และสวัสดิการตางๆ ความไมพอใจ

ดังกลาวสงผลถึงความผูกพันตอองคกร เชน พนักงานมีการลาออกเพื่อหางานใหม หรือพนักงานที่ยังคงอยูมี

การเร่ิมมองหาสถานที่ทำงานใหมที่ไดรับคาตอบแทนที่ดีกวา  เพื่อเปาหมายในอาชีพและความมั่งคงตอ

หนาที่การทำงานในอนาคต จากสาเหตุดังกลาวนั้น สงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพที่ลดลง ขาดความ

ภาคภูมิใจรวมไปถึงการมีสวนรวมกับเพื่อรวมงาน ไมไดเปนสวนหนึ่งของการทำงาน ไมมีวิสัยทัศน และไม

ตองการในการประสบความสำเร็จไปรวมกับองคกร ซึ่งสงผลถึงการลดลงของความผูกพันที่มีตอองคการ  

อภิชา เปยทอง (2562) กลาวไววาการศึกษาเร่ือง การตัดสินใจในการทดสอบความรูของข้ึน

ทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ โดยภาพรวม ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง

ตามลำดับไดแก ดานพิจารณาทางเลือก ดานการติดสินใจปฏิบัติ ดานการตระหนักถึงปญหา ดานการระบุ

ขอจำกัดของปจจัย ดานการสรางระบบควบคุมและประเมินผล สวนดานตำแหนง เงินเดือน และระยะเวลา

ในการทำงานตางกัน ทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูของข้ึนทะเบียนฯ ตางกัน สวนเร่ืองของ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูของข้ึนทะเบียนฯ ไมตางกัน 
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วิธีการดำเนินการศึกษาคนควาอิสระ 

เปนการวิจัยแบบไมทดลอง  (Non-Experimental Design)  เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่

เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบ

วิจัยตัดขวาง  (Cross sectional studies)  คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว

โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม  (Questionnaire)  และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีกาทางสถิติ 

ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

วิธีการสุมตัวอยาง  

ในการวิจัยคร้ังนี้เก็บขอมูลจำนวนจากผูมีใบประกอบวิชาชีพฯ โดยการกำหนดกลุมตัวอยางโดย

คำนวณจากการใชสูตรของ Yamane (ทรรศวรรณ ขาวพราว , 2560) โดยการกำหนดคาความเชื่อมั่นที่ 

95% และคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 โดย ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะตอง

ทำการศึกษาจำนวน 394 ตัวอยาง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคำถามลักษณะประชากร ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และประสบการณในการทำงาน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 7 

เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับสภาวะปจจัยความเบื่อหนายของแตละบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอ

เลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ  มีจำนวนทั้งหมด 14 ขอ เปนลักษณะคำถาม แบบปลายปดมี

ตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกเพียงแค 1  คำตอบ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ประกอบ

ไปดวย ดานการตระหนกัถึงปญหา ดานการระบุขอจำกัดของปจจัย ดานการพิจารณาทางเลือก และดานการ

ตัดสินใจปฏิบัติ มีจำนวนทั้งหมด 13 ขอ  เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบ

แบบสอบถามไดเลือกเพียง 1  คำตอบ 

 สวนที่ 4 เปนขอคำถามปลายเปดที่สอบถามเก่ียวกับความความคิดเห็นของแตละผูทำแบบสอบถาม 

เก่ียวกับไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ จำนวน 1 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนำมา

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 

394 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ทำการเก็บขอมูลคือ กลุมผูที่ใบประกอบวิชาชีพฯ โดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก ซึ่ง

หลังจากการเก็บขอมูลจนครบตามจำนวนแลวจึงนำขอมูลที่ไดมา นำไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูปมาคำนวณทางสถิติตอไป 

 



11 

 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว จึงนำขอมูลมาใชประมวลผลดวยการ

วิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยสถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก คารอยละ 

ความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ t-test และความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  โดยหากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี 

LSD และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ โดยภาพรวมมี

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการตัดสินใจ ไดแก ดานการตระหนักถึงปญหา ดานการระบุ

ขอจำกัดของปจจัย ดานการพิจารณาทางเลือก และดานการตัดสินใจปฏิบัติ มีระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และประสบการณในการทำงาน ที่

ตางกัน ทำใหการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ตางกัน 

3. ผลการวิเคราะห ปจจัยที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ไดแก ดานสวนบุคคล ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารองคกรและการทำงาน มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อน

ระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

อธิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก 

  1.1 ดานการตระหนักถึงปญหา การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

ฯ โดยสวนใหญ รับรูหรือระบุ ถึงปญหาหรือโอกาสกับความตองการของตนเอง โดยมีปจจัยหรือเหตุการณตางๆ

ที่เกิดโดยตรงหรือสภาพแวดลอมภายนอก โดยสามารถพิจารณาจากในอดีต ปจจุบัน อนาคต  และการไดรับ

คำแนะนำจากบุคคลรอบขาง หรือแมกระทั้งไดรับแรงกระตุนจากปจจัยภายในและภายนอก กับการตัดสินใจไม

ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ สอดคลองกับ  อภิชา เปยทอง (2562) กลาววา ผูชวย

ผูสอบบัญชีสวนใหญ รับรูถึงความตองการของตัวเอง ไดรับคำแนะนำ และแรงกระตุนจากปจจัยภายนอกใน

  1.2 ดานการระบุขอจำกัดของปจจัย การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพฯ โดยสวนใหญ รับรูถึงปจจัยดานขอมูล เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ จากทางสภาวิชาชีพ
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สถาปนิก ยังทราบถึงขอบเขตของความสามารถในการทำงานในแตละระดับของใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเร่ืองผลประสิทธิภาพสูงที่ข้ึน เชน ผลตอบแทน เงินรางวัล ชื่อเสียง โอกาสความกาวหนา 

เปนตน เมื่อสามารถเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่สูงข้ึน สอดคลองกับ อภิชา เปยทอง 

(2562) กลาววา ผูชวยผูสอบบัญชีมีความรูเก่ียวกับขอกำหนด และหลักเกณฑในการเขารับการทดสอบความรู

ของสภาวิชชาชีพ และมีเงินรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการเขารับการทดสอบที่สอดคลองกัน  

  1.3 ดานการพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

ฯ โดยสวนใหญ  ไดประเมินเปรียบเทียบผลไดและผลเสียกอนการตัดสนิใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพฯ โดยสวนใหญยังคงเลือกที่จะประกอบวิชาชีพ และมีแนวโนมโอกาสเปลี่ยนสายอาชีพใน

อนาคต สอดคลองกับ  อภิชา เปยทอง (2562) กลาววา ผูชวยผูสอบบัญชีไดมีการเปรียบเทียบผลไดและ

ผลเสียกอนการตัดสินใจเขารับการทดสอบ และสอดคลองกับ สำนักงานศูนยวิจัยและใหคำปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2560) กลาววา ในปจจุบันมีทางเลือกในการประวชิาชีพที่หลากหลายมากข้ึน มีสาย

งานที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมออกแบบที่ไมไดทำงานออกแบบโดยตรง หรือไมเขาทำงานตอในสายวิชาชีพ

โดยตรง แตจะผันตัวเขาไปอยูในสายงานที่ใกลเคียง 

  1.4 ดานการตัดสินใจปฏิบัติ การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

ฯ โดยสวนใหญ  มีความพึงพอใจกับการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ โดยไดมี

การคิดวิเคราะห ประเมินและวางแผนเผื่อในอนาคตไวแลว สอดคลองกับ อภิชา เปยทอง (2562) กลาววา 

ผูชวยผูสอบบัญชีสวนใหญไดตัดสินใจเขาทดสอบความรูของสภาวิชาชีพในรอบและวิชาที่ไดทำการประเมิน

และวางแผนไวแลว และไดมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อชวยใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

 2. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ จำแนกปจจัย

สวนบุคคล สามารถสรุป ไดดังนี้ 

  2.1 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีเพศตางกัน มีการตัดสินใจไมขอ

เลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยทั้งเพศชาย และเพศ

หญิง ความตองการที่แตกตางกัน ทำใหความตองการที่จะเติบโตในสายอาชีพแตกตางกันไป เมื่อพิจารณา

จากคาเฉลี่ย พบวา เพศชายจะมีการตระหนักถึงปญหา การระบุขอจำกัดของปจจัย การพิจารณาทางเลือก 

และการตัดสินใจปฏิบัติ ในเร่ืองการใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ไดมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับ  

ภัทราพร ณภัทรตระกูล (2559) กลาววา นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีเพศตางกัน มี

การเตรียมความพรอมสูอาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการรูจักจักตนเอง ดานการศึกษา 

ลักษณะงานและคนหาอาชีพที่เหมาะกับคุณสมบัติของตน ดานการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ และดาน

การวางแผนในการทำงานแตกตางกัน 
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  2.2 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีอายุตางกัน มีการตัดสินใจไมขอ

เลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา แตละชวงอายุที่มีผลตอการ

ตัดสินใจ ที่แตกตางกัน อาจะเปนเพราะมุมมอง ทัศคติ  แตยกเวนดานการรับรูดานขอจำกัดและปจจัย ซึ่งแต

ละชวงอายุนั้นมีการตัดสินใจที่ไมแตกตางกันมากนัก อาจเปนเพราะสถาปนิกรูจักวิชาชีพนี้เปนอยางดี 

สอดคลองกับ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กลาววา แรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชี

ขนาดใหญ พบวา ผูชวยผูสอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชรขนาดใหญที่มีอายุตางกันสงผลใหแรงจูงใจในการ

เขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนญุาต (CPA) โดยภายรวมตางกัน 

  2.3 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีสถานภาพตางกัน มีการตัดสินใจ

ไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประเภทของสถานภาพ

มีผลตอการการตัดสินใจ เนือ่งจากวิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ ทำใหการตัดสินใจของสถานภาพในแตละสถานจะ

มีอิทธิพลตอความคิด และความตองการที่แตกตางกัน ไมสอดคลองกับ อภิชา เปยทอง (2562) กลาววา 

ปจจัยสวนบุคคลของผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสถานภาพตางกันทำใหการ

ตัดสินใจในการทดสอบความรูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไมตางกัน 

  2.4 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับ

การศึกษา และหลักสูตรเปนสวนหนึ่งในขอกำหนดของคุณสมบัติของผูขอยื่นคำรองขอเลื่อนระดับ 

โดยเฉพาะผูที่จบต่ำกวาปริญญาตรีมีการตัดสินใจที่จะไมขอเลื่อนระดับ หรือแมกระทั้งไมสนใจที่ตองการมี

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ จะสงผลตอประสิทธิภาพในระบบอุตสาหกรรมการออกแบบ สาขา

สถาปตยกรรม สอดคลองกับ ณัชพล งามธรรมชาติ. (2559) ศึกษาเก่ียวกับ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท XYZ จำกัด พบวา ระดับแตกตาง  

   2.5 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีอาชีพตางกัน มีการตัดสินใจไมขอ

เลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลักษณะอาชีพที่แตกตางกัน 

มีความตองการหรือความจำเปนที่แตกตางกัน เชน การประกอบอาชีพโดยไมมีความจำเปนที่ตองใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพฯ หรือผูจบมาแลวมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ แตไดมีการเปลี่ยนสายงาน

อาชีพแลว ก็ไมมีความจำเปนที่จะตองขอเลื่อนระดับ และบางคร้ังความกาวหนาในอาชีพก็ไมไดยึดติดกับ

ระดับวิชาชีพ เชน ตำแหนงงานในราชการบาง และผูที่ตองประกอบอาชีพอยูในสายวิชาชีพสถาปตยกรรม มี

ความจำเปนตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก/ระดับวุฒิ

สถาปนิก เพื่อโอกาส และความกาวหนาในอาชีพ สอดคลองกับ นพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสนใจซื้อบานเดี่ยวในอำเภอละ งู จังหวัดสตูลพบวา อาชีพที่ตางกัน มีผลตอการตัดสนใจซื้อบาน

เดี่ยวที่ตางกัน  

  2.6 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีการ

ตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สถาปนิกที่มี
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รายไดตอเดือนตางกันเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจ เชน บริษัทรับเหมากอสรางโดยสวนใหญมักจะใหคา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ เพิ่มเขาไปในเงินเดือน และมูลคาจะเพิ่มตามระดับ แตบางคร้ังบริษัทก็

ไมไดมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ไมมีความจำเปนในการขอเลื่อนระดับ 

สอดคลองกับ อภิชา เปยทอง (2562) กลาววา ผูชวยผูสอบบัญชรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี

เงินเดือนตางกันทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

โดยรวมตางกัน 

  2.7 สถาปนิกที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีการ

ตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูประกอบ

วิชาชีพฯ ที่มีประสบการณทำงานตางกันเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจ เนื่องจากผูที่มีประสบการณ

ทำงานมานาน แตยังไมไดขอเลื่อนระดับ ก็มีแนวโนมที่จะไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 

อาจจะเกิดความอ่ิมตัวของการทำงาน หรือมองไมเห็นความจำเปนที่ตนเองตองขอเลื่อนระดับ ซึ่งตรงกันขาม

กับสถาปนิกจบใหมที่พึ่งไดใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ โดยสวนใหญก็จะมีไฟในการประกอบวิชาชีพ 

หรือเปาหมายในการขอเลื่อนระดับ สอดคลองกับ อภิชา เปยทอง (2562) กลาววา ผูชวยผูสอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระยะเวลาในการทำงานตางกันทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอ

ข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ จำแนกปจจยัที่

กอใหเกิดความเบื่อหนาย สามารถสรุป ไดดังนี้ 

 3.1 ดานสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ไมสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ในการขอเลื่อนระดับนั้น เนื่องดวยมี

หลายข้ันตอน และเอกสารที่ตองใชประกอบการขอเลื่อนระดับ กวาจะครบทุกปจจัยของเงื่อนไขก็ทำใหผู

ประกอบวิชาชีพที่มีความตองการขอเลื่อนระดับเร่ิมมีอาการถอดใจ ทอแท และหมดหวังในที่สุด สอดคลอง

กับ ปรันธ ชิณโชติ , ธีระวัฒน จันทึก (2558) กลาววา เปนอาการที่ถอดใจ ทอแท หรือไมพอใจ จากการ

ทำงานแลว ไมไดเกิดผลใด ตามที่คาดเอาไว  

  3.2 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพฯ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ไมสรางสายสัมพันธหรือมีสัมพันธที่ไมดีตอลูกนอง 

เพื่อนรวมอาชีพ หัวหนา สงผลเกิดความเบื่อหนายในการทำงาน หมดแรงผลักดันใน และมีความสนใจ

นอยลง ทำใหไมอยากแขงขันหรือการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับเจณิกา วังสถาพร (2555) กลาววา การ

เร่ิมตนจากสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับเพื่อรวมงานที่ลดลงโดยพนักงานที่เกิดความเบื่อหนาย มีความสนใจ

ในงานที่รับผิดชอบนอยลง และเร่ิมสนใจในความเปนอยูที่ดีของตนเองเพิ่มมากข้ึนจนละเลยบุคคลรอบขาง  

 3.3 ดานสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพฯ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การมีที่สภาพแวดลอม สังคม หรือบริบทภายนอกนั้น และมีที่ปรึกษาที่

เหมาะสม จะสงผลกระทบสภาวะความเบื่อหนายตอผูประกอบวิชชาชีพฯ เปนอยางสอดคลองกับ สิพรรธน 

นิลสงวนเดชะ (2558) กลาววา ปจจัยลักษณะสภาแวดลอมในการทำงานดานลักษณะมีอิทธิพลมากที่สุด 
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และปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดกับความแปรปรวนในการทำงานดานการลดคาความเปนบุคคลในผูอ่ืน คือ 

กลวิธีในการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี สวนการทำงานดานความรูสึกไรประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ตำแหนงงาน 

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ก็มีอำนาจในการทำนายปจจัยทำนายระดับความเหนื่อยหนายในการทำงาน 

  3.4 ดานการบริหารองคกรและการทำงาน ที่มีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ข้ันตอนหรือเงื่อนไขที่ซับซอน และยุงยาก ของ

องคกรที่กำหนด อีกทั้งเร่ืองคาตอบแทน ปริมาณงาน เวลา และการสนับสนุนในการทำงาน จะสงผลตอผู

ประกอบวิชาชีพมีความเบื่อหนาย และทอแท ตออนาคตของการทำงาน สอดคลองกับ วรัตม หลอยนต 

(2555) และ Dragan R. (2006) กลาววา สิ่งที่กอความเครียดซึ่งมีอยูในการทำงาน ซึ่งหมายถึงภาระงานที่

มากเกินไปหรือการที่ตองหมกมุนกับงานที่ทำอยูตลอดเวลาในระยะเวลานาน รวมไปถึงความขัดแยงดาน

บทบาทและความคลุมเครือของบทบาทหนาที่วามีขอบเขตแคไหน หรือการขาดขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอ

การทำงาน วิธีการเสริมแรง (Reinforcement)  

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากผลวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใหเปนประโยชนและเปนแนวทางแกองคกรที่

เก่ียวของ ดังนี้ 

 1. การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ดานการตระหนักถึงปญหา 

ดานการระบุขอจำกัดของปจจัย ดานการพิจารณาทางเลือก และดานการตัดสินใจปฏิบัติมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับสูงที่ใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม มีความรูสึกเบื่อหนายกับการ

ประกอบอาชีพอยู ในระดับสูง โดยผานการพิจารณา และประเมินจากปจจัยดานสวนบุคคล ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารองคกรและการทำงาน  ซึ่งมีผลตอการ

ตัดสินใจในการขอเลื่อนระดับ ดังนั้น จากสาเหตุจากความเบื่อหนาย ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ

ทำงาน มุมมอง ทัศนคติ แรงจูงใจ เพิ่มเติม เพื่อสงเสริม และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหมากข้ึน  

2. การตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ดานของคำแนะนำเก่ียวกับการ

ยื่นขอเลื่อนระดับ และปจจัยที่ไดมาซึ่งคะแนนตามขอกำหนดนั้น โดยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด รวมถึงความรูสึก

ของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมถึงกระบวนการข้ันตอนตางๆ ที่คาเฉลี่ยที่สูง ซึ่งสะทอนใหวาผู

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมีความเบื่อหนายเก่ียวกับกระบวนการตางๆ ที่เกิดข้ึน ทำใหเกิดความ

ไมสนใจตอการเลื่อนขอระดับ ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงถึงข้ันตอนที่ยุงยาก หรือลดกระบวนการที่มีความ

เก่ียวของกับองคกรตางๆที่ไดมาของเอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับ  

 3. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และประสบการณ

ในการทำงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจไมขอเลื่อนระดับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ ที่แตกตางกัน ดังนั้น ทางสภาสถาปนิกควรคำนึงถึงผลประโยชน มีการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนและข้ันตอนการขอเลื่อนระดับ เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมใน

แตละระดับนั้นมีปจจัยความเบื่อหนายที่มีผลตอการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

มุมมองและความตองใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯ 
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