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The aims of this study were to examine the causal model of the effect of the
psychological and situational factors on innovation skills and mediated through the effects of the
experiential learning behavior of students in work-based education. The sample group consisted of
625 third-year students in work-based education from 10 faculties at the Panyapiwat Institute of
Management. The questionnaire used in this research consisted of six sections, with acceptable
psychometric properties. The internal consistency of the questionnaire was acceptable (Cronbach’s
alpha of .601 -.815) and had a good model fit indices for confirmatory factor analysis and Structural
Equation Modeling was applied to test the structural relationship of the variables using the Mplus
program. The results revealed that the adjusted structural relationship model of the psychological
and experiential learning behavior effect on the innovation skills of students in work-based education,
which was in accord with the empirical data ( = 701.362, df = 322, p < .01, RMSEA [90% CI] = .046
[.042, .051], SRMR = .083, CFI =.940, TLI = .914 and Relative = 2.178). The transfer of knowledge
from professors in creative innovation was the most influential factor that directly increased
experiential learning behavior and the achievement motive was the most influential factor that directly
increased the innovation skills of students in work-based education. Also, transferring knowledge
from professors in creative innovation through experiential learning behavior pathways. The variance
was 80-92% in terms of the experiential learning behavior and innovation skills, which were explained
by the psychological factors in the model.
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จิตลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ทีสง่ ผลต่อทักษะการ
สร้ างสรรค์งานนวัตกรรมของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการทํางานจริ ง
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การวิจยั ครัง นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุโครงสร้ างปั จจัยเชิงสาเหตุของตัว
แปรในกลุ่มจิ ตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะตามสถานการณ์ ทีมีผลต่อทักษะการ
สร้ างสรรค์งานนวัตกรรม โดยผ่านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ แบบประสบการณ์ ของนักศึกษาในระบบการเรี ยนรู้ จาก
การทํางานจริ ง ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาในระบบการเรี ยนรู้ จากการทํางานจริ ง
ชันปี
 ที 3 ทัง 10 คณะ ของสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ จํานวน 625 คน เครื องมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นแบบสอบถาม ทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ หาจากผู้เชียวชาญ มีค่าความเชือมัน แบบสอดคล้ อง
ภายในอยู่ร ะหว่ า ง .601 - .815 และมี ค วามตรงเชิ ง โครงสร้ างอยู่ ในเกณฑ์ ที ย อมรั บ ได้ จ ากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ างด้ วยโปรแกรม
Mplus ผลการวิจยั พบว่า แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และลักษณะตามสถานการณ์ ทีสง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบประสบการณ์และทักษะการ
สร้ างสรรค์งานนวัตกรรมทีปรับแก้ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า = 701.362, df =
322, p < .01, RMSEA [90% CI] = .046 [.042, .051], SRMR = .083, CFI =.940, TLI = .914 แ ล ะ
Relative = 2.178 และพบว่าตัวแปรทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบประสบการณ์มากทีสดุ คือ
การถ่ายทอดความรู้ จากอาจารย์ ด้านการสร้ างสรรค์ งานนวัตกรรม ตัวแปรทีมีอิทธิ พ ลโดยตรงต่อทักษะการ
สร้ างสรรค์งานนวัตกรรมมากทีสดุ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ในขณะทีตวั แปรการการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์
ด้ านการสร้ างสรรค์ งานนวัตกรรม ส่งผลโดยอ้ อมต่อทักษะการสร้ างสรรค์งานนวัตกรรมมากทีสุด ตัวแปรเชิ ง
สาเหตุทัง หมดร่ วมกัน อธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ แบบประสบการณ์ และทัก ษะการ
สร้ างสรรค์งานนวัตกรรมได้ ร้อยละ 80 และ 92 ตามลําดับ
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