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Abstract 
 
 Professional socialization is a very important process for preaching and individual 
development before and during their profession as well as the stability of the profession. The 
objective of this article was to present an idea of professional socialization including research 
synthesis and a case study of an industrial product designer as a way to develop a 
professional socialization process leading to professionalism in a Thai context. By using the 
example of a case study for synthesis was a way to connect theoretical perspectives and 
empirical data in the study by using qualitative research. The result showed that the 
professional socialization process was divided into three phases: before their profession, 
during their profession, and the stability of profession; and each phase comprised a 
differential agent, content, and tactics. In addition, we found that professional identity 
consisted of 3 characteristics: 1) Personality characteristics such as observant curiosity, high 
knowledge, imagination, 2) Features of interpersonal relationships such as the ability to adapt 
and the ability to compromise, and 3) Features of work such as the ability to solve problems 
or the ability to manage. 
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บทคัดย่อ 
 การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนา
บุคคลตั้งแต่ก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการท างาน เม่ือเข้าสู่ชีวิตการท างาน และกระทั่งมีความมั่นคงในการท างาน บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ตลอดจนสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และศึกษากรณีตัวอย่างของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคมไปสู่ความเป็นมืออาชีพในบริบทของไทย โดยใช้วิธีการศึกษากรณีตัวอย่าง เพื่อน ามาสังเคราะห์เชื่อมโยงกับ
มุมมองในเชิงทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งพบว่ากระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ระยะระหว่างการท างานในสาย
วิชาชีพ และระยะมั่นคงเชิงวิชาชีพ โดยในแต่ละระยะประกอบด้วยตัวแทน เนื้อหา และกลวิธีในการถ่ายทอดแตกต่าง
กันไป นอกจากนี้ยังพบว่า เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก 3 ประการคือ 1) คุณลักษณะเด่นด้าน
บุคลิกภาพ อาทิ ช่างสังเกตช่างสงสัย ความรอบรู้ มีจินตนาการสูง 2) คุณลักษณะเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
อาทิ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการประนีประนอม และ 3) คุณลักษณะเด่นด้านการท างาน อาทิ มี
ความสามารถในการแก้ป๎ญหา มีความสามารถในการบริหารงาน 

 
ค าส าคัญ: การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ความเป็นมืออาชพี ชีวิตการท างาน  
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บทน า 
 การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) เป็น
กระบวนการที่บุคคลได้รับการเรียนรู้เพ่ือปรับตนเอง
ให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคม ทั้งที่เป็นวิถีประชา 
จารีตหรือกฎศีลธรรมของสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยมและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ใน
สังคม ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตลอดทั้งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับที่
สังคมยอมรับ ดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคมจึงเป็น
กลไกการควบคุมทางสังคมที่ส่งผลถึงการด ารงอยู่
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนถ่ายทอด
วัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไป นับว่าเป็น
กระบวนการที่ซับซ้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
ตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กับขั้นตอน
แต่ละขั้นของชีวิตอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง นักสังคม
วิทยามองการถ่ายทอดทางสั งคมออกเป็น 2       
ทัศนภาพหลักๆ คือ ทัศนภาพของสังคม และทัศ
นภาพของบุคคล ((อ้อมเดือน สดมณี, 2543, อ้างถึง
ใน Encyclopedia of Sociology, 1947) กล่าวคือ 
ในทัศนภาพของสังคมหรือกลุ่มสังคม (Perspective 

of the larger society) บุคคลจะแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมตามค่านิยม 
บรรทัดฐานที่สังคมก าหนด การถ่ายทอดทางสังคม
ในมุมมองนี้จึงเป็นกลไกในการควบคุมการด ารงอยู่
ของกลุ่มสังคมให้มีเสถียรภาพ อีกมุมมองหนึ่งคือ 
ทัศนภาพของบุคคล (Perspective of the individual) 

เ ป็ น ก ร ะบวนกา ร พัฒนาหรื อ ก ร ะบวนกา ร
เปลี่ยนแปลงของบุคคล โดยการแสดงพฤติกรรมที่
สอดคล้องและเหมาะสมตามที่ผู้อ่ืนต้องการ นั่นคือ
บุคคลแสดงการกระท าที่ สอดคล้องกับความ
คาดหวังของบุคคลอ่ืน ในขณะที่เขาเปลี่ยนจาก
ต าแหน่งหนึ่งไปสู่อีกต าแหน่งหนึ่งตามระยะเวลาที่
ผ่านไป เช่น จากทารกสู่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยท างาน 
ดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคมในทัศนภาพนี้จึงมี

ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะบวนกา รส ร้ า ง แล ะ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนไปสู่วัยท างาน ซึ่งถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน (Work Socialization) ของบุคคลก่อนเข้าสู่
ชีวิตการท างาน 

 การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเพ่ือให้บุคคลที่เป็นสมาชิกเกิด
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพตามบทบาทในการท างาน
ของอาชีพนั้นๆ รวมทั้งมีความยึดมั่นในอาชีพของ
ตน นอกจากนี้ยังรวมถึงการซึมซับค่านิยม บรรทัด
ฐาน และวัฒนธรรมของสมาชิกในกลุ่มอาชีพนั้นๆ 
โดยการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานที่เป็น
รูปธรรมมักเกิดขึ้นในองค์การ สมาชิกใหม่ที่เข้ามาใน
องค์การจะได้รับการอบรมให้เรียนรู้ความเป็น
ระเบียบทางสังคม แบบแผนประเพณี และธรรม
เนียมปฏิบัติ สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองเข้าสู่
ความเป็นสมาชิกได้อย่างกลมกลืน ตลอดจนการมี
วัฒนธรรมร่วมกันขององค์การ (วิรัติ  ปานศิลา , 

2542: 44-46) อย่างไรก็ดี การประกอบอาชีพของ
บุคคลต้องการการถ่ายทอดทางสังคมก่อนที่จะเข้าสู่
วัยท างาน จนเมื่อได้ท างานก็มีการถ่ายทอดทาง
สังคมในการท างานเข้ามาช่วยให้บุคคลสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามความคาดหวังขององค์การ
หรือกลุ่มอาชีพ ความต่อเนื่องกันของการถ่ายทอด
ทางสังคมนี้สามารถสรุปได้ว่า เป็นการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงอาชีพ (Occupational socialization) 

หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ การถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ (Professional socialization) ที่
จะส่งเสริมให้บุคคลมีบทบาท ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ จึง
เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดทางสังคมที่มี
ความส าคัญต่อบุคคลและสังคม สะท้อนให้เห็นถึง
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คุณภาพและคุณลักษณะของคนหรือทุนทางสังคมที่
ต้องการในวิชาชีพ และเป็นความคาดหวังของสังคม
ที่ ต้ องการเห็ นความเป็ นมื ออาชี พและความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพในอนาคตข้างหน้าด้วย  
 จากความส าคัญดังกล่าว บทความนี้จึงมุ่ง
น าเสนอให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ า ยทอดทา งสั ง คม เ ชิ ง วิ ช าชี พที่ ถื อ ว่ า เ ป็ น
กระบวนการหนึ่งในช่วงชีวิตของบุคคลที่มีส่วนใน
การพัฒนาบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดทั้งมี
การสังเคราะห์ความรู้จากกรณีศึกษานักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพนั้นเป็นกระบวนการที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนา
บุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยจะน าเสนอใน
ประเด็นของความหมายของการถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ รวมถึงการน าเสนอข้อค้นพบจาก
กรณีศึกษาในเรื่องการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ของนักออกนักผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อันน าไปสู่
บทสรุ ปสู่ การพัฒนาความเป็ นมื ออาชี พผ่ าน
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพตามล าดับ 

 
ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ 
 ส าหรับความหมายของการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงอาชีพและความหมายของการถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพนั้นมีแนวคิดและการอธิบายที่
คล้ายคลึงกันแต่มีความส าคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ 
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงอาชีพ เริ่มขึ้นตั้งแต่การ
ถ่ายทอดขั้นปฐมภูมิในวัยเด็ก แต่จะปรากฏให้เห็น
ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมของอาชีพเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ บรรทัดฐาน 
ค่านิยม และความเชื่อ ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
อาชีพ มีความส าคัญมากพอที่จะท าให้เกิดความ

สนใจในการเรียนรู้บทบาทที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพของบุคคล (Auster,  1996: 111) 

และน าไปสู่กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ กล่าวคือ เป็นกระบวนการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพฤติกรรมและบรรทัดฐานเฉพาะแบบเพ่ือเข้าสู่
อาชีพ ตลอดจนสร้างบุคลิกภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบาทและเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ โดยจะเกิดขึ้น
ขณะก าลังศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
สภาพจากการเป็นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบวิชาชีพอย่าง
เด่นชัด (สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์, 2545, อ้างถึงใน 
Simpsopn, 1979) นอกจากนี้ การถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพยังรวมไปถึงการซึมซับค่านิยมและ
บรรทัดฐานของกลุ่มเข้าสู่พฤติกรรม โดยบุคคลจะมี
การยกเลิกลักษณะบางอย่างทางสังคมที่เขามีอยู่ใน
วัฒนธรรมและเกิดลักษณะทางสังคมที่ถูกยึดถือโดย
สมาชิกในกลุ่มวิชาชีพ ผลผลิตสุดท้ายของการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพคือ บุคคลที่ผ่าน
กระบวนการจะมีทั้งความสามารถทางความคิด 
ตลอดจนค่านิยมและเจตคติซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการ
ในทางวิชาชีพและเป็นสิ่งที่คาดหวังของสาธารณะ
ชนโดยรวม (วิรัติ ปานศิลา, 2542: 44-45, อ้างถึง
ใน Cohen, 1981)  

 ความคาดหวังดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นหลายประการที่เกิดจากการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ ได้แก่ การมีรูปแบบของทฤษฎีที่
เป็นระบบ การมีอ านาจทางวิชาชีพบนความรู้และ
ทักษะในสาขานั้น การมี เอกสิทธิ์ที่แน่นอนบน
พ้ืนฐานของทักษะและความรู้ที่เชื่อมโยงกับอาชีพ
นั้นโดยตรง การมีกฎข้อบังคับของจริยธรรมใน
วิชาชีพเอง และการมีวัฒนธรรมที่เป็นของกลุ่ม
วิชาชีพเอง เช่น ภาษา สัญลักษณ์ และบรรทัดฐาน
เป็นของตนเองซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางสังคม 
(Auster, 1996: 114-115) 
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 จากความหมาย ความส าคัญ และความโดด
เด่นข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดทางสังคม
เพ่ือให้บุคคลเกิดความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวม
ไปถึงการซึมซับวัฒนธรรมของวิชาชีพ ค่านิยมและ
บรรทัดฐานของกลุ่มเข้าสู่พฤติกรรม รวมทั้งยกเลิก
ลักษณะบางอย่างทางสังคมที่ เขามีอยู่  และเกิด
ลักษณะบางอย่างทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกใน
วิชาชีพ อันน าไปสู่การสร้างเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพให้
มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของสังคม 

 

แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ 
 จากการประมวลหลายแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ 
พบว่า มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะในประเด็นของ
ช่วงเวลา ทั้งก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ระหว่างอยู่ในวิชาชีพ 
และระยะมั่นคงของวิชาชีพ เนื่องจากแนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพแต่ละแนวคิดมีการ
แบ่งช่วงเวลาของการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีแตกต่าง
กันออกไป โดยในช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพมีแนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคมของ แคทซ์ และคาห์น (Katz    
& Kahn, 1978: 377-378) ได้แบ่งขั้นตอนการ
ถ่ายทอดทางสังคมเป็น 3 ระยะ โดยในระยะแรก
เป็นกระบวนการภายในครอบครัวก่อนเข้าสู่อาชีพ 
(Early socialization) ระยะที่สองเป็นการถ่ายทอด
ความรู้  บรรทัดฐาน และคุณค่าภายในระบบ
การศึกษาและเป็นการเตรียมสมาชิกเพ่ือเข้าสู่
วิชาชีพหรือองค์การ (Anticipatory socialization) 

ส่วนระยะที่สาม เป็นการถ่ายทอดทางสังคมเพ่ือการ
เป็นสมาชิกขององค์การ (Socialization practice 

of organizations) โดยองค์การจะเตรียมการฝึก
และอบรมให้ยอมรับกฎระเบียบ ตลอดจนเปูาหมาย
ขององค์การ เพ่ือให้บุคคลยอมรับและแสดงตนเป็น

สมาชิกขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
แชมพุค (Champoux, 2000: 101) ที่กล่าวถึง
ขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ 3 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นการเลือกหรือการถ่ายทอดทางสังคม
ล่วงหน้า (Choice: Anticipatory socialization) 

ขั้ น ก า ร เ ข้ า ง านหรื อ เ ผ ชิ ญ ง าน ใหม่  ( Entry: 

Encounter) และขั้นการเปลี่ยนเป็นสมาชิกของ
องค์การ (Change: Metamorphosis)  

 จากทั้งสองแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็น
แนวคิดท่ีมุ่งเน้นการศึกษาในบริบทของการถ่ายทอด
ในช่วงบุคคลเลือกเข้าสู่อาชีพและเข้าท างานใน
อาชีพแต่ยังขาดการอธิบายปรากฏการณ์การ
ถ่ า ย ทอด ใน ช่ ว ง ชี วิ ต วั ย เ ด็ ก ข อ งบุ ค ค ลที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกอาชีพในอนาคต ผู้เขียน
จึงศึกษาเพ่ิมเติมในแนวคิดการประกอบอาชีพของ
ซุปเปอร์  (Super, 1975) ที่สามารถอธิบายเงื่อนไข
ในการเลือกอาชีพของบุคคลซึ่งมีผลมาตั้งแต่การ
ถ่ายทอดในช่วงวัยเด็กจนกระทั่ งช่วงแห่งการ
ต้องการด ารงอยู่ในวิชาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 
ดังนี้ (อ้อมเดือน สดมณี, 2543: 17) 

   1. ระยะเจริญเติบโต (Growth stage) 

เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึง 14 ปีลักษณะทั่วๆ ไป ได้แก่ 
การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้วยการเลียนแบบจากบุคคล
ส าคัญในครอบครัวและโรงเรียน เด็กจะเริ่มสนใจใน
อาชีพ และจะเริ่มพิจารณาความสามารถของตนเอง
เกี่ยวกับอาชีพ 

   2. ระยะส ารวจ (Exploration stage) 

ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี บุคคลจะส ารวจ
ตัวเองและส ารวจอาชีพเพ่ือแสวงหาข้อมูลและ
ประสบการณ์ มีการทดลองเลือกอาชีพโดยอาศัย
เหตุผลหลายประการ จนถึงพิจารณาเลือกอาชีพ
จากป๎จจัยต่างๆ ที่เป็นจริง  
   3. ระยะเริ่มต้นประกอบอาชีพ อยู่ในช่วง
อายุ 25 - 44 ปี บุคคลเริ่มท างานที่ถาวรเมื่อได้พบ
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งานที่เหมาะสมหรืองานที่พอใจ แต่ถ้ายังไม่พอใจก็
อาจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่ได้ จนกว่าจะได้พบ
อาชีพที่เหมาะสม บุคคลจะเริ่มมีความมั่นคงใน
อาชีพเพ่ือสร้างหลักฐานให้ตนเอง 
   4. ระยะความมั่นคงในอาชีพ ระยะนี้อยู่
ในช่วง 45 – 64 ปี เป็นช่วงที่ชีวิตมีความมั่นคงและ
แสวงหาความก้าวหน้าในการท างาน บุคคลจะยึด
มั่นในอาชีพเดิมและพยายามรักษางานที่เหมาะสม
กับตนไว้ 
   5. ระยะประสิทธิภาพ ตั้งแต่อายุ 65 ปี
จนกระท่ังเสียชีวิต เป็นช่วงที่มีส่วนร่วมในงานลดลง 
 ในการท าความเข้าใจกับช่วงของความมั่นคง
เชิงวิชาชีพนั้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ โด และไรท์
แมน (Deaux & Wrightman,  1988) ที่ได้กล่าวไว้
ในขั้นด ารงรักษา (Maintenance) ว่าเป็นขั้นที่
บุคคลมีความรู้สึกเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างเต็มที่ 
อ ง ค์ ก ร จ ะพยายามจะรั กษาสมาชิ ก ไ ว้ ด้ ว ย
ผลตอบแทนเท่าที่จะเป็นไปได้ และแนวคิดของ กา
ราแวน และมอร์เลย์ (Garavan & Morley, 1997: 

119-125) ที่อธิบายถึงการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพที่บุคคลสามารถท างานจนเกิดความมั่นคง
เชิงวิชาชีพโดยพบว่าหากบุคคลผ่านกระบวนการใน
ขั้นการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการปรับตัวได้โดย
ไม่ออกจากงานก่อน ในช่วงนี้จะเกิดผลของการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่บุคคลจะพยายาม
ด ารงรักษาวิชาชีพของตนเองไว้ ซึ่งถือว่าประสบ
ความส าเร็จในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม 
บุคคลจะมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันใน
องค์การเพิ่มขึ้น  
 
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ 
  จากการทบทวนเอกสารข้างต้นจะเห็นว่า ใน
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพทั้งระยะ
ก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ระหว่างอยู่ในวิชาชีพ และระยะ

มั่นคงของวิชาชีพนั้น ประกอบไปด้วยประเด็นใน
การถ่ายทอด 3 ประเด็นคือ ตัวแทน (Agent) 

เนื้อหา (Content) และกลวิธี (Tactic) ในการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ โดยตัวแทนจะเป็น
ผู้ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพสู่
บุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตัวแทนที่ส าคัญใน
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มเพ่ือน สื่อมวลชน และ
องค์การในการท างานหรือกลุ่มอาชีพ และตัวแทน
ในแต่ละกลุ่มมีเนื้อหาในการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งในแต่ละเนื้อหาจะมีกลวิธีในการถ่ายทอด
ที่ อ า จ เ ห มื อนห รื อ แ ต กต่ า ง กั น ออก ไปด้ ว ย 
ตัวอย่างเช่น การศึกษาเชิงคุณภาพของ สมพล มา
สุปรีดิ์ (2548) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่
อาชีพ และการธ ารงอาชีพของอาชีพตัวตลก จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวตลกจ านวน 7 คน แสดง
ให้เห็นว่า ขั้นก่อนการเข้าสู่อาชีพตัวตลก บุคคลจะ
ผ่านการแนะน าชักชวนของเพ่ือนที่ท าอาชีพตัวตลก 
และรู้จักอาชีพตัวตลกผ่านสื่อ เช่น รายการโทรทัศน์ 
โดยเงื่อนไขการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ เกิดจากการ
มองว่าอาชีพตัวตลกเป็นอาชีพทางเลือกที่ดีกว่า เช่น 
รายได้สูงกว่า และแต่ละคนมีทักษะพ้ืนฐานจาก
อาชีพเดิมที่สามารถน ามาประยุกต์กับอาชีพตัวตลก
ได้ เมื่อตัดสินใจก้าวเข้าสูอาชีพตัวตลกแล้ว จะต้องมี
การเรียนรู้และปรับตัว มีการฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติม 
โดยกระท าผ่านเพ่ือนร่วมงาน ศึกษาจากสื่อ เช่น 
วีดีโอ ซีดี หนังสือ และจากการลองผิดลองถูกด้วย
ตนเอง มีการเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการกับป๎ญหาสถานการณ์ที่ต่างกันไป และ
เงื่อนไขในการด ารงอาชีพจนถึงป๎จจุบัน พบว่า เกิด
จากประสบความส าเร็จในการท างาน เช่น การ
ได้รับการยอมรับจากคนดู มีความสนุกกับงานและ
รายได้ดี ส่วนในขั้นของการธ ารงอาชีพ ตัวตลกต้องมี
การพัฒนาทักษะในอาชีพเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการ



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No. 1 January 2015       ISSN 1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 1   มกราคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ |  199 

แสดงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ดวงพร ภิญญะพันธ์ (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
อาชีพผ่านโลกของ “นักดนตรีเปิดหมวก” โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการ
เล่นดนตรีเปิดหมวก จ านวน 7 คน พบว่า ก่อนเข้าสู่
วิชาชีพต้องได้รับการปลูกผังทักษะที่ดีทางดนตรีไว้
ก่อน โดยการตัดสินใจเลือกวิชาชีพเกิดจากเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ และระยะระหว่างอาชีพยังได้รับการ
ถ่ายทอดจากบุคคลที่ เคยท างานก่อนหน้านั้น 
อย่างไรก็ดี เมื่อถึงระยะระหว่างในอาชีพ บุคคลจะ
เกิดป๎ญหาที่มีต่อการธ ารงอยู่ของอาชีพ  ซึ่งแต่ละ
อาชีพก็มี อุปสรรคและวิธีการแก้ป๎ญหาต่างกัน
ออกไป ซึ่งถ้าสามารถแก้ป๎ญหาดังกล่าวได้บุคคลก็
จะมีความมั่นคงในอาชีพจนสามารถธ ารงอาชีพนั้น
ต่อไปได้  
 การเริ่มต้นเข้าสู่การท างานหลังจบใหม่หรือ
ระยะเริ่มเข้าสู่อาชีพของบุคคลนั้นแม้จะมีการ
ถ่ายทอดทางวิชาชีพตั้งแต่ระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพแต่
เมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้วต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก
ซึ่งตัวแทนการถ่ายทอดที่สามารถท าให้บุคคลด ารง
อาชีพอยู่ได้นั้นคือสิ่งแวดล้อมในองค์กร ทั้งเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา บรรยากาศ เป็นต้น ดังเช่น
งานวิจัยของ เบรมเมอร์ (Bremner,  2012: 7-32) 

ศึกษาเพ่ือติดตามการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ของนักศึกษาฝึกงานจีนที่เดินทางไปฝึกงานอาชีพ
ประชาสัมพันธ์ในบริษัทแห่งหนึ่ งที่ ฮ่องกง โดย
พิจารณาป๎จจัยที่ได้รับจากบรรยากาศของวิชาชีพ
และการท างาน พบว่า การเขียนบรรยายของ
กรณีศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เผยให้
เห็นถึงพัฒนาการจากการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของสถานที่ท างาน 
ผ่านบริบทในการเรียนรู้  และสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมองค์กรในการท างานเพ่ือพัฒนาให้บุคคล
สามารถเป็นมืออาชีพได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

บิชอล์ท (Bisholt, 2012: 278-182) ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาวิชาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพที่เพ่ิงจบการศึกษา จ านวน 18 คน 
ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลผู้จบใหม่ที่สามารถ
บรรลุการเป็นสมาชิกขององค์กรได้นั้น จะต้อง
พิสูจน์ความสามารถระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
และจะต้องมีการปรับตัวสูง เนื่องจากสิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลคืออุดมการณ์ของ
พยาบาล ขณะที่ภายในวิชาชีพพยาบาลกลับเน้นที่
ทักษะการประกอบอาชีพที่ดี 
 จากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพทั้งใน
และต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า บุคคลที่สามารถ
ประกอบวิชาชีพได้จะต้องได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพทั้ง 3 ระยะคือ ระยะก่อนเข้าสู่
วิชาชีพ ระยะระหว่างวิชาชีพ จนกระทั่งระยะมั่นคง
ทางวิชาชีพ การศึกษาท าให้ผู้เขียนได้เห็นแนวทาง
ของการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพว่ามีความเหมือนกันในระยะของการศึกษา 
โดยพบว่าการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพใน
ระหว่างการท างานหรือภายในองค์การนั้นมีบทบาท
ส าคัญต่อเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ และส่งผลโดย
อ้อมต่อการปฏิบัติงานผ่านการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์การ (Heck, 1995 :31 – 49)  แต่เนื่องจาก
การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ องค์ประกอบด้าน
ตัวแทน เนื้อหา และกลวิธีของแต่ละผลการศึกษาจึง
มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามบริบท 
(Context) พ้ืนที่ (Space) และเวลา (Time) ใน
การศึกษาที่ต่างกันจึงไม่สามารถน าผลการศึกษามา
เทียบเคียงกันได้  
 อย่างไรก็ดี แนวทางการถ่ายทอดในเชิงกลวิธี
ของวิชาชีพที่แตกต่างกันอาจน ามาเทียบเคียงกันได้
ในบางลักษณะ อย่างเช่น การถ่ายทอดทางวิชาชีพ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการท างานตามบทบาทวิชาชีพในระดับที่
ต่างกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการมุ่งเน้น
หรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นในบทบาท ดังที่  ณัฐธยาน์ 
พงษ์ประวัติ (2553) ศึกษาลักษณะทางจิตและการ
ถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล
จบใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) การได้รับการถ่ายทอด
ทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ มีความ 
ส าคัญในการท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  
2) การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่าง
ไม่เป็นทางการ ร่วมกับแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ สามารถ
ท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตาม
บทบาทวิชาชีพ และ 3) การได้รับการถ่ายทอดทาง
วิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับสังคหะ
วัตถุ 4 สามารถท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
จิตลักษณ์และการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานของบุคลากรสาธารณสุขระดับ
ต าบล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดทางสังคม
ในการท างานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร
สาธารณสุขระดับต าบลต่างกันไปในแต่ละด้าน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจิตลักษณ์และการรับรู้บทบาทที่ต่างกันด้วย  
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าองค์ความรู้ ในอดีตที่ เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในชีวิตการท างานนั้นมีความ
สอดคล้องกันกระบวนการที่บุคคลสามารถประกอบ
วิชาชีพได้บุคคลจะได้รับการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพทั้ง 3 ระยะคือ ก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ระยะ
ระหว่างวิชาชีพ จนกระทั่งระยะมั่นคงทางวิชาชีพ 

ซึ่งในงานวิจัยบางเรื่องมีการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการถ่ ายทอดทางสั งคม อีกด้ วย  ทั้ งนี้ ใ น
การศึกษาส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นแง่มุมที่ส าคัญ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่บุคคลได้รับการถ่ายทอด ตัวที่ท า
หน้าที่ในการถ่ายทอด และเทคนิคกลวิธีของการ
ถ่ายทอดที่ แตกต่างกันไปตามกลุ่ มตั วอย่ างที่
ท าการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เขียนเห็นว่ายังมีช่องว่างของ
องค์ความรู้ที่ยังต้องอาศัยการเติมเต็มด้วยการ
ศึกษาวิจัยที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่องเ พ่ือศึกษาเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ ดัง ที่
บทความนี้จะได้น าตัวอย่างข้อค้นพบจากการศึกษา
ด้วยรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีจากงานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา
เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ดังที่จะกล่าวในล าดับต่อไป 

 

เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ : กรณีศึกษาแนวทางการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพ 
 การสร้างเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพเกิดขึ้นจาก
การได้รับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ต่อเนื่องกันมาเป็นล าดับดังที่กล่าวมาแล้ว ใน
การศึกษาเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพที่น าไปสู่การหา
ข้อสรุปที่เป็นกลางนั้นจ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดใน
การศึกษาข้างต้นเพ่ือน ามาเทียบเคียงกับการศึกษา
เฉพาะกรณีซ่ึงประกอบด้วยงานวิจัยที่มีความชัดเจน
และบริบททางการศึกษาที่มีหลักฐานครอบคลุม 
โ ดยกา รศึ กษ ากรณี นั ก ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมถือว่าเป็นตัวอย่างวิชาชีพที่มีการศึกษา
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่ค่อนข้างชัดเจน
โดยเฉพาะในงานวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดทาง
สั งคม เชิ ง วิ ชาชีพ  :  กรณีศึ กษานั กออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมืออาชีพ เ พ่ือรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ ณัฐพงษ์ ธรรม
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รักษาสิทธิ์ (2557) ซึ่งสามารถใช้แนวทางการ
วิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดที่จะน าไปสู่การสร้าง
เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพได้  
 การวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพจากผลการศึกษา สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ระยะ
ระหว่างการท างานในสายวิชาชีพ และระยะมั่นคง
เชิงวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้  
   ระยะที่ 1 ระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพ พบว่า 
ชีวิตในวัยเด็กกับครอบครัว และชีวิตในรั้วการศึกษา 
ช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะส าคัญรวมทั้งความคิด 
ความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนวิชาชีพ โดย
ที่เป็นช่วงการสร้างพ้ืนฐานของวิชาชีพ นักออกแบบ
ฯ ได้รับการถ่ายทอดเนื้อหาจากตัวแทน 5 กลุ่มคือ 
อาจารย์ รุ่นพ่ี เพ่ือน สถาบันการศึกษาเอกชน และ
กลุ่มสื่อมวลชน โดยถ่ายทอดเนื้อหา 6 ส่วน ได้แก่ 
วิชาพ้ืนฐานที่เน้นการปฏิบัติ วิชาพ้ืนฐานเชิงทฤษฎี 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทักษะในการ
ท างาน แนวคิดในการออกแบบฯ และการวาง
แผนการเรียนในอนาคต โดยถ่ายทอดผ่านกลวิธี 9 
กลวิธี ได้แก่ การสั่งงานและให้ท าตามล าพัง การ
แสดงตัวอย่างพร้อมการแนะน า การบรรยายและ
จดจ า การให้เห็นโลกของการท างานจริง การแสดง
บทบาทของลูกค้า การปรึกษางานนอกห้องเรียน 
การให้ช่วยท างาน การช่วยงานนักออกแบบฯ และ
การร่วมฟ๎งการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังพบว่า 
การถ่ายทอดที่ส าคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งก่อนเข้าสู่
วิชาชีพคือ ช่วงชีวิตเสมือนจริงของวิชาชีพที่บุคคล
ได้มีโอกาสลองท างานจริงในสายวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การท างานจริงในอนาคต จากการท างานอดิเรกเพ่ือ
สร้างรายได้ และการฝึกงานตามหลักสูตร  
   ระยะที่ 2 ระยะระหว่างการท างานใน
วิชาชีพ เป็นช่วงเข้าสู่การท างานจริงโดยแบ่งเป็น 2 
ช่วง คือ ช่วงเริ่มเข้าสู่การท างานในวิชาชีพ และช่วง

ชีวิตการท างานในระหว่างวิชาชีพ 1) ช่วงเริ่มเข้าสู่
การท างานในวิชาชีพ นักออกแบบฯ ได้รับการ
ถ่ายทอดจากตัวแทน 3 กลุ่มได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน พ่ี
เลี้ยง และผู้ผลิต โดยมีเนื้อหาในการถ่ายทอด 7 
ด้าน คือ ทักษะในการท างาน แนวคิดในการ
ออกแบบฯ กระบวนการท างาน ความเป็นไปได้จริง
ของงานออกแบบฯ การบริหารจัดการ การเมืองใน
องค์กร และวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่าน
กลวิธี  4 กลวิธี  ได้แก่  การให้ เห็นตัวอย่ างใน
สถานการณ์การท างานจริง การให้พบอุปสรรคจาก
การท างาน การวิจารณ์งาน และการสอนโดยตรง 2) 

ช่วงชีวิตการท างานในระหว่างวิชาชีพ โดยช่วงนี้นัก
ออกแบบฯ ยังเรียนรู้เนื้อหาเพ่ือพัฒนาตนเองและ
เพ่ิมประสบการณ์จากตัวแทน 5 กลุ่ม ได้แก่ เพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือนนักออกแบบฯ กลุ่มสื่อมวลชน นัก
ออกแบบฯ รุ่นใหม่ และองค์กรธุรกิจออกแบบฯ 
ประกอบด้วย 6 เนื้อหา ได้แก่ ทักษะในการท างาน 
แนวคิดในการออกแบบ ความรู้ในศาสตร์อ่ืน การ
บริหารองค์กรออกแบบฯ แนวโน้มของสังคม และ
การใช้ชีวิตในการท างาน โดยถูกถ่ายทอดผ่านกลวิธี 
3 กลวิธี ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านการท างานของผู้อ่ืน 
การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และการแลกเปลี่ยน
ความคิดร่วมกัน  
 จากระยะของการถ่ายทอดทางสังคมทั้งสอง
ระยะที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ามีทั้งการถ่ายทอดที่
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมหรืออาจกล่าวได้อีก
นัยหนึ่งว่าทั้งที่เป็นการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของวิชาชีพสถาปนิก
ที่สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมโดยตรง โดยเป็นการถ่ายทอดที่
เกิดขึ้นจากการที่สถาปนิกไดรับถ่ายทอดโดยตรง
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี องค์ ความรู ทักษะ และ
เทคนิค จากสถาบันการศึกษา โดยผ่านการเรียน
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การสอนตามหลักสูตรสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ และ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมโดยออม เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการสังเกตของตัวสถาปนิกเอง เป็น
ลักษณะของ “ครูพักลักจ า” (ขจรศักดิ์ เขียวน้อย 
และคณะ,  2557) 

   ระยะที่ 3 ระยะมั่นคงเชิงวิชาชีพ พบว่า 
ลักษณะของความมั่นคงเชิงวิชาชีพประกอบด้วย 3 
ลักษณะคือ ความมั่นคงด้านจิตใจ ความมั่นคงใน
การท างาน และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และยัง
พบว่ามีเงื่อนไขจากตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรัก
ในการออกแบบฯ ชอบความท้าทาย และมั่นใจใน
คว ามส ามา รถขอ งตน  ร วมถึ ง เ งื่ อ น ไขจ าก
สภาพแวดล้อม ได้แก่ การได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ 
แวดวงวิชาชีพ ผู้ว่าจ้าง ครอบครัว และผลงาน
ตอบสนองความเป็นพลวัตของสังคม อีกทั้งในระยะ
นี้ยังพบว่าเกิดผลของการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพกับนักออกแบบฯ 2 ส่วนคือ เกิดความเป็น
มืออาชีพ และมีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 

 จากผลของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ในระยะสุดท้ายนี้ ท าให้เกิดการสร้างเอกลักษณ์เชิง
วิชาชีพอันเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนภาวะแฝงของความเป็นมืออาชีพใน
ตัวบุคคลที่ฝ๎งลึกเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพที่มี
ความชัดเจน นั่นคือความรู้สึกเชื่อมั่นในความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพของตนเอง 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมและทักษะต่างๆ ออกมา
อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นจริงโดยไม่มีการเสแสร้ง
ซึ่งเกิดมาจากความมั่นคงในทุกด้านของตัวบุคคล ซึ่ง
จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพโดยใช้กรอบ
แนวคิดของ การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993, 2006) 

เกี่ยวกับทฤษฎีพหุป๎ญญาโดยกล่าวถึงเชาวน์ป๎ญญา
ของบุคคล 9 ด้านที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของบุคคลที่
เกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของเอกลักษณ์เชิง
วิชาชีพจะพบว่ามีลักษณะของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ

ประกอบด้วยลักษณะเด่น 7 ลักษณะ ได้แก่ มี
จินตนาการสูงสามารถมองเห็นภาพในอนาคต มี
ความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว ช่าง
สังเกตช่างสงสัย มีความสามารถในการแก้ป๎ญหา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยง และมี
ความสามารถในการประนีประนอม โดยลักษณะ
ทั้งหมดประกอบกันเป็นชุดของเอกลักษณ์เชิ ง
วิชาชีพที่ท าให้นักออกแบบฯ มีลักษณะที่เด่นกว่า
วิชาชีพอ่ืน โดยพบว่าเงื่อนไขของการเกิดเอกลักษณ์
เชิ งวิชาชีพนั้น เกิดจากคว ามคาดหวั งของนัก
ออกแบบฯ ที่ต้องการมีทักษะเพ่ือให้สามารถท างาน
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะ
ของวิชาชีพนี้ ซึ่งท าให้ทักษะส าคัญที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดฝ๎งติดอยู่ในตัวตนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เชิง
วิชาชีพในที่สุด 

 จากผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า
เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก
สามประการคือ 1) คุณลักษณะเด่นด้านบุคลิกภาพ 
อาทิ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ความรอบรู้ มีจินตนาการ
สูง 2) คุณลักษณะเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล  อ าทิ  ค ว ามส าม า ร ถ ใน กา รปรั บ ตั ว 
ความสามารถในการประนีประนอม และ 3) 

คุ ณ ลั ก ษณ ะ เ ด่ น ด้ า น ก า ร ท า ง า น  อ า ทิ  มี
ความสามารถในการแก้ป๎ญหา มีความสามารถใน
การบริหารงาน เป็นต้น 

 

บทสรุปและการอภิปรายผลสู่การพัฒนาความเป็น
มืออาชีพผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ 
 ในชีวิตของคนเราตั้งแต่ก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิต
การท างาน เมื่อเข้าสู่ชีวิตการท างาน และกระทั่งมี
ความมั่นคงในการท างาน ผู้เขียนได้เชื่อมโยงให้เห็น
จากแนวคิดในเชิงหลักการของการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพไปสู่การศึกษากับหนึ่งวิชาชีพที่
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เรียกว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือท า
ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โดยข้อค้นพบที่ได้เมื่อน ามาสังเคราะห์เชื่อมโยงกับ
มุมมองในเชิงทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพกับ
ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น นั ก อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
อุตสาหกรรมมืออาชีพแล้ว พบว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพนั้นมีทั้งที่สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวไว้และมีลักษณะที่เป็นแบบ
ฉบับเฉพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละอาชีพซึ่งถือว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะของอาชีพในบริบทของสังคมไทย 
อย่างไรก็ดี หากการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ช่วยส่งเสริมให้บุคคลแต่ละอาชีพได้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพในการท างานทั้งช่วงก่อนเข้าสู่
ชีวิตการท างาน เมื่อเข้าสู่การท างานและเมื่อมีความ
มั่นคงเชิงวิชาชีพแล้วนั้น ค าถามที่เกิดขึ้นต่อไป
หลังจากนี้ในชีวิตการท างานที่มีคุณภาพและประสบ
ความส าเร็จประการหนึ่งคือ “ท าอย่างไรให้เกิดการ
พัฒนาตนเองให้มีการท างานอย่างมืออาชีพ” 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการกล่าวถึงประเด็นของ
การเป็นประชาคมอาเซียนด้ วยแล้วนั้น  การ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพยังคงเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ส าคัญในวงจรของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพ 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาของแบนดูร่า (Bandura, 

1975) เชื่อว่านอกจากสภาพแวดล้อมจะมีส่วนใน
การถ่ายทอดให้เกิดพฤติกรรมแล้ว บุคคลยังสามารถ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมจากเงื่อนไขภายในตัว
บุคคล ซึ่ ง ในบริบทของการท างานนั้นจะเห็น
ข้อสังเกตว่า ความมั่นคงด้านจิตใจที่เกิดจากการ
ถ่ า ยทอดทา งสั ง คม เ ชิ ง วิ ช า ชี พอ าจถื อ เ ป็ น
องค์ประกอบส าคัญในตัวบุคคลที่จะท าให้เกิดการ
ควบคุมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการท างานอย่าง
เป็นมืออาชีพได้ เช่น มีความรู้สึกเชื่อมั่นในความรู้

ความสามารถของตน ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญ
ทางด้านนั้นๆ เป็นอย่างมาก จนกระทั่งสามารถ
น าเอาความรู้ความช านาญที่มีอยู่นั้นไปประกอบ
วิ ช า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง ดี  แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่
เฉพาะเจาะจงและลึกซึ้ ง ในเรื่องนั้น สามารถ
ให้บริการงานในวิชาชีพของตนได้ดีเยี่ยม มีอ านาจ
และมีความรับผิดชอบในการใช้ความสามารถใน
วิชาชีพของตน  
 ประเด็นต่อมาคือ ในความเป็นมืออาชีพนั้นมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ บุคคลต้องยึดถืออาชีพนั้น
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตน ต้องมีความรู้เจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพนั้นๆ 
และต้องมีจิตวิญญาณต่อวิชาชีพ กล้ารับผิดชอบ
กล้าเผชิญต่อผลการกระท าอันเนื่องมาจากภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตน ดังที่ พาร์เคย์ และ   แส
ตนฟอร์ด (Parkay & Stanford, 1992) ได้กล่าวว่า 
มืออาชีพจะมีความรู้และทักษะแตกต่างจากบุคคล
ทั่วไปในวิชาชีพอย่างเห็นได้ชัด เป็นผู้ที่ถูกฝึกหัดมา
อย่ า งดี  มี ประสบการณ์มาอย่ า งยาวนาน  มี
ความสามารถในการบริการ  มี วิ นั ย  มีความ
รับผิดชอบ รวมถึงมีมาตรฐานจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ (ธีรศักดิ์ คงเจริญ, 2545, อ้างถึงใน Parkay 

& Stanford, 1992: 410) 

 อย่างไรก็ดี ประเด็นสุดท้ายในการพิจารณา
เงื่อนไขของการพัฒนาบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพได้
นั้น กระบวนการหนึ่งที่เข้ามามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
คือ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่มี
สาระส าคัญที่ต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่
บุคคลได้รับการถ่ายทอด ตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการ
ถ่ายทอด และเทคนิคหรือกลวิธีที่ใช้ในการถ่ายทอด 
ทั้งนี้การถ่ายทอดจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ตัว
บุคคลผู้รับการถ่ายทอดสามารถพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นมืออาชีพได้หรือไม่ย่อมมีหลายเหตุป๎จจัย
ด้วยกัน หรือป๎จจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่ เข้ามาเป็น
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อุปสรรคขัดขวางที่บางครั้งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยง
ได้ เหล่านี้มีผลต่อความส าเร็จในการถ่ายทอดทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นแล้ว การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพนั้น
เป็ นสิ่ งที่ ต้ อ งอาศัยการสั่ งสมความรู้  ทั กษะ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ส าคัญคือต้อง
อาศัยระยะเวลาในช่วงหนึ่งซึ่งบางคนอาจใช้เวลา
เพียงช่วงสั้ นๆหรือส าหรับบางคนอาจต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน แต่ทั้งนี้ถ้ากระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนา
ตนเองเพ่ือก้าวเข้าสู่ “ความเป็นมืออาชีพ”คงไม่ใช่
เรื่องท่ีเป็นไปได้ยากอีกต่อไป 
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