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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การให้ความส าคัญกับระบบการศึกษาในปัจจุบันถือเป็นการเปล่ียนแปลงของโลกท่ี
มุ่งเน้นการแข่งขนัด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการพฒันาระบบเศรษฐกิจ หรือระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเช่ือว่าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศถือเป็นสินทรัพย์ท่ีส าคญัอย่างยิ่งใน
การขบัเคล่ือนประเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการค้าระหว่างประเทศ  ถือเป็นพลงั
อ านาจท่ียิ่งใหญ่กว่าการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการ
พฒันาระบบการศกึษาและการเรียนรู้ ทัง้นีก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนัจึงปรับเปล่ียน
จาก Passive Learning คือผู้ เรียนเรียนรู้จากการฟังบรรยายโดยผู้สอน ไปสู่การเรียนแบบ Active 
Learning คือ การเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียนท่ีผู้ เรียนได้ออกแบบร่วมกนัยึดหลกัการ
เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตวั สงัเกตและรับรู้ปัญหาน าไปสูก่ารตัง้ค าถามท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต 
คือการศกึษาเฉพาะทาง Project Based Learning (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
, 2558, น.5-6) ทัง้นีก้ารเรียนรู้ดงักล่าวจะมีการน าเอาเทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศมาช่วยค้นคว้า
ทดลองตามความถนัดและสนใจส่วนตัวของบุคคล และน านวัตกรรมใหม่ท่ีได้จากการค้นคว้า
ทดลองไปเผยแพร่เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัสงัคม จึงเป็นระบบการศกึษาองค์ความรู้ท่ีได้จาก
บทเรียนควบคูก่ารทดลองปฏิบตัจิริง 

การเรียน รู้บนฐานการท างานในภาคการผลิ ตและภาคสังคม  Work-based / 
Community-based education ห รือการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning 
(WBL) เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ยกตวัอย่างเช่นในทวีป
ยุโรป ได้จัดโครงการ Europe the Developing European Work Based Learning Approaches 
and Methods (DEWBLAM) เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทาง Work-based Learning ภายใน
สถานประกอบการเครือข่ายทั่วยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนวัยท างานสามารถเข้าถึง
คณุสมบตัิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาได้อย่างทัว่ถึง ในปัจจบุนัพนกังานในกลุ่มเครือข่ายจะได้รับ
การจ้างงานก็ต่อเม่ือผ่านการรับรองการเรียนรู้ประสบการณ์ก่อน (Lemanski, Mewis, และ 
Overton, 2011, p.5) การขาดประสบการณ์การท างานเป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การเกิด "ช่องวา่ง
ทกัษะ (Skills Gap)" ในปัจจบุนัสหภาพยโุรปประสบสภาวะคนหนุม่สาวว่างงานถึง 5.6 ล้านคน ซึ่ง 
36% ของนายจ้างให้เหตุผลว่ายงัต้องการสรรหาพนักงานใหม่ท่ีมีทักษะท่ีพวกเขาต้องการ ทัง้นี ้
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ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหานีคื้อการใช้ระบบการศึกษารูปแบบการอาชีวะศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training : VET) การเข้ามามีส่วนร่วมของนายจ้าง
และองค์ประกอบท่ีแข็งแกร่งของการเรียนรู้จากการท างานช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับขัน้ตอนแรกท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในตลาดแรงงาน ประเทศ
ท่ีมีระบบการอาชีวะศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพท่ีดีจะมีการจ้างงานในตลาดแรงงานท่ีดีตามไป
ด้วย ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนนโยบายการศึกษาและการฝึกอบรมของยุโรปท่ีมีการจดัตัง้
คณะกรรมาธิการ "European Alliance for Apprenticeships (EAfA)” และ Youth Employment 
ขึน้ เพ่ือจัดหาสถานท่ีฝึกงานในสหภาพยุโรปให้ผู้ เรียนใช้เวลามากกว่า 50% ได้เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ นอกจากนัน้ผู้ เรียนมากกว่า 30% ในประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก และเยอรมนี ต้อง
ได้รับการเรียนรู้พร้อมการฝึกปฏิบตัิงานจริง (European Commission, 2013, online) จากข้อมูล
ดงักล่าวท าให้เห็นได้ว่านอกจากการจดัการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning (WBL) จะ
เป็นท่ียอมรับว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จแล้ว โลกยงัต่ืนตวัใน
การพัฒนาระบบการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนให้การศึกษาเป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือ
เปล่ียนแปลงอนาคตอย่างแท้จริง ดงันัน้ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาของประเทศไทย จึงได้
ตระหนักถึงความส าคญัในการพัฒนาเยาวชนด้วยระบบการศึกษาแบบ Work-based Learning 
(WBL) มีการสนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการเรียนท่ีเน้นทักษะชีวิตและทักษะสังคม (Life 
and Social Skill) สมรรถนะพืน้ฐานรวม(Base line competencies) ความรู้และสมรรถนะในตัว
บคุคล (Tacit knowledge and ability) การเรียนรู้จากพืน้ฐานการท างานและสงัคม (Work-based 
/ Community-based education) (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560, น.12-16) สอดรับ
กบัแนวคิดการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ของตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับ 

“กรอบความคดิเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ถือเป็นแนวคดิทางการศกึษาท่ีพฒันาขึน้
โดยภาคีเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) เป็นแนวความคิดใหม่
ด้านการศึกษาท่ีทั่วโลกตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการวางรากฐานการ
พฒันาประเทศท่ีมัน่คง ทัง้นีภ้าคีเครือข่ายเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21 ได้ก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็น 
ขึน้มาอีก 3 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ทกัษะ
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information , Media and Technology Skills) และทักษะ
ชีวิตและงานอาชีพ  (Life and Career Skills) (Partnership for 21st Century Skills, 2009 , 
online) การเช่ือมโยงความรู้กบัโลกแห่งความเป็นจริงเป็นส่วนส าคญัในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนด้วยกิจกรรมในชัน้เรียนและความรู้ในแบบเรียลไทม์ (Real Time) 
การใช้บริบทในโลกแหง่ความเป็นจริงช่วยให้นกัเรียนสามารถค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆท่ี
อยู่นอกโรงเรียน (Alismail & McGuire, 2015, pp.152-153) จากลกัษณะของทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ในสายวิชาการควบคู่ไปกับทักษะในการเตรียมพร้อมสู่
การท างานและการใช้ชีวิตโดยใช้การเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน (Project Based Learning : PBL) 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมา ท่ีพบว่าหากผู้สอน ใช้หลักสูตรการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน 
(PBL) และได้รับการพฒันาวิชาชีพควบคูไ่ปด้วย จะสง่ผลให้มีคะแนการประเมินทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 มากกว่ากลุ่มผู้สอนท่ีไม่ได้ใช้หลกัสตูรดงักล่าว (Ravitz, Hixson, English, & Mergendoller, 
2012, online) ส าหรับในประเทศไทยพบว่า นกัศกึษาในหลกัสตูรวิชาชีพครูท่ีได้รับการพฒันาตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์  มีทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการได้รับการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ (บญุล้อม ด้วงวิเศษ และ มนสิช สิทธิสมบรูณ์, 2560) ดงันัน้จากผลการวิจยัข้างต้น
ท าให้เห็นถึงความสอดคล้องของการจดัการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning (WBL) ซึ่ง
ทัง้สองรูปแบบการศึกษาท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรมต่างๆ กับการศึกษาทฤษฎีในสถาบันการศึกษา การเรียนรู้ควรเป็นแบบองค์รวม 
(Benecke & Bezuidenhout, 2011, p.55) เม่ือวิเคราะห์การเรียนรู้แบบประสบการณ์ตามทฤษฎี
ของ Klob (1984) แสดงให้เห็นว่าการสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์ยงัมีมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นแรงผลักดันให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และทักษะต่างๆ แต่ยั งต้องพิจาณาถึง สภาพทางจิต 
สภาพแวดล้อมอีกด้วย (Farooq & Aneesa, 2011) ดงันัน้เหตผุลท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการบูรณา
การการเรียนรู้จากประสบการณ์เข้ากับหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีอยู่คือผู้ เรียนจะได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้นอกเหนือจากการท่องจ าเพียงอย่างเดียว เป็นการฝึกให้วิเคราะห์และท าความเข้าใจใน
ทฤษฎีท่ีศกึษาได้ดียิ่งขึน้ (Caulfield & Woods, 2013, p.46) 

การก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 พร้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ได้ใช้
แนวทาง“กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” พัฒนาเยาวชนไทยให้สามารถเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วยทักษะ 2 กลุ่ม ท่ีต้องมี
ความสมัพนัธ์กนั คือ กลุ่มทกัษะหลกั ได้แก่ การรู้หนงัสือ การรู้เร่ืองจ านวน การใช้เหตผุล ความรู้
ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ สขุภาพและการเป็นผู้สร้างธุรกิจ การเป็นพลเมืองท่ีดี ความรู้ด้าน 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ และทกัษะชีวิตและ
งานอาชีพ จากการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย โดย Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็น
สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ โดยการส ารวจความเห็นจากฐานข้อมูลสถิติ และงานวิจยั
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ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวบรวมเป็นผลการจัดอันดับในแต่ละปี ซึ่งมีเกณฑ์ค่าน า้หนักในการ
พิจารณาอยู ่4 ประการ ได้แก่ ช่ือเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) สดัสว่นของนกัศกึษา
ต่ออาจารย์ผู้ สอน (Student Ratio) สัดส่วนการอ้างอิงผลงานวิจัยของสถาบัน (Citation per 
Faculty) สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ( International faculty ratio/International 
student ratio) การยอมรับจากผู้ จ้างงาน (Employer Reputation) จากการจัดอันดับดังกล่าว 
พบว่า ตัง้แตปี่ พ.ศ.2552 - 2560 มหาวิทยาลยัในประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 240 กว่า จากทัว่โลก 
ทัง้นีย้งัพบว่าการยอมรับของผู้ จ้างงานซึง่ประเมินจากคณุภาพบณัฑิตท่ีได้งานท าโดยผู้ จ้างงานใน
เอเชีย ประเทศไทยได้รับคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน(Quacquarelli Symonds, 2017, 
online) ท าให้สามารถตัง้ข้อสมมติฐานได้ว่าบณัฑิตไทยในปัจจุบนัยงัขาดทกัษะในการท างานท่ี
ควรจะเป็นนอกเหนือจากความรู้ท่ีได้รับจากสถาบนัการศึกษา จากสถิติจ านวนผู้ ว่างงานปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 4.49 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 22.7 (จาก 3.47 แสนคน เป็น 
4.49 แสนคน) เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี ร้อยละ 5.2 และเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบว่า ระดบัอดุมศกึษามีมากเป็นอนัดบั 1 มีจ านวนถึง 1.60 แสนคน ในขณะท่ีระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายมีประมาณ 9.3 หม่ืนคน และเป็นท่ีสงัเกตว่าผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศกึษาแตเ่คย
ผ่านการท างานมาก่อนมีอตัราการว่างงานน้อยกว่าผู้ ท่ียงัไม่เคยผ่านการท างานร้อยละ 50.9 และ
ถึงแม้ว่าจะผ่านการท างานมาก่อน แต่ในกลุ่มหลกัสูตรอาชีวะศึกษามีอตัราการว่างงานน้อยกว่า
กลุ่มวิชาการถึงร้อยละ 42.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560, online) ดงันัน้จากข้อมูลดงักล่าว
สามารถยืนยันได้ว่าการเรียนรู้จากการท างานส่งผลต่อการได้งานท าของบัณฑิต ทัง้นีจ้ากผล
ส ารวจของบริษัท ทิงค์เน็ต จ ากัด ร่วมมือกับสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และบริษัท 
CareerVisa Thailand ที ่ท าการส ารวจข้อม ูล  “ช ่องว ่างทกัษะที ่ส าคญั ในโลกการท างาน 
(Career Readiness-Skill Gap Research)” พบว่าสิ่งที่ทกัษะที่องค์กรต่างๆ ต้องการคือ การ
ท าวามเข้าใจในลกัษณะงานประยุกต์ใช้ความรู้ก ับการท างานนัน้ๆ ได้ (7 ทกัษะที่องค์กร
ต้องการจากเด็กจบใหม่, 2560: online) ท าให้เห็นถึงความไม่พร้องของบณัฑิตที่จะ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน ดงันัน้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้
ก าหนดเป้าหมาย คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร ท่ีมี
คณุภาพสู่ตลาดแรงงานและพฒันาอุดมศึกษาในด้านความรู้และนวตักรรม เพ่ือการแข่งขนัและ
การพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนบัสนนุให้สถาบนัการศกึษาจดัตัง้หลกัสตูร
ท่ีจะรองรับการพฒันานกัศึกษาให้มีความรอบรู้แลทกัษะท่ีส าคญัป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คณุภาพ ท าให้ปัจจุบนัองค์กรภาคเอกชนหลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยวางแผนก าหนดทิศทาง
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การศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีองค์กรต้องการดงัจะเห็นได้จาก
การมีสถาบันการศึกษาทางเลือกท่ี 3 ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน คือ
มหาวิทยาลยัแหง่องค์กรธุรกิจ (Corporate University) ท่ีพฒันาตามหลกัสตูรท่ีให้ความส าคญักบั
ประสบการณ์ของการท างาน และพัฒนาความคิดในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพ่ือน าไป
ประยกุต์ใช้กบัการท างานในอนาคต สร้างบณัฑิตให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบตัิงานตัง้แต่ก าลงัศกึษา
ซึ่งการเปล่ียนแปลงชีวิตงานของบณัฑิตในอนาคตคือ การท างานโดยมีอาชีพท่ีหลากหลาย การ
ท างานอย่างอิสระไม่ขึน้ตรงต่อหน่วยงานใด (Freelance) นอกจากความเช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา ทกัษะการส่ือสารการท างานเป็นหมู่คณะการแก้ปัญหา การรับความเส่ียง การออกแบบ
และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการ บริหารจดัการตนเองก็มี
ความส าคญัเช่นกนั รวมไปถึงทกัษะทางด้านนวตักรรมท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจอย่างมากในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเปล่ียนแปลงโลกให้ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ใหญ่ จาก
การศกึษาถึงผลกระทบของนวตักรรมท่ีมีตอ่อตุสาหกรรมในประเทศเวียดนาม แสดงให้เห็นวา่ยิ่งมี
การสนบัสนุนให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมเกิดขึน้ในองค์กรมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพของ
องค์การก็จะยิ่งมากขึน้เท่านัน้ (Tuan, Nha, Giang, และ Ngoc, 2016) เช่นเดียวกับในประเทศ
ตรุกี ท่ีให้ความส าคญักับทกัษะด้านนวตักรรมขององค์การว่าเป็นสิ่งบ่งชีถ้ึงความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ ซึ่งฝังอยู่ในโครงสร้างองค์กร กระบวนการผลิตภัณฑ์ และการบริหารงาน
ภายในองค์การ จากการส ารวจบริษัทผู้ผลิต 184 แห่งในประเทศตรุกี ถึงผลกระทบของนวตักรรม
องค์กร กระบวนการผลิตภัณฑ์ การเงิน พบผลกระทบเชิงบวกของนวตักรรมท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิต (Gurhan, Gunduz, Kemal & Lutfihak. 2011) 
ดังนัน้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าทักษะทางด้านนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติแห่ง
ความส าเร็จของระบบเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 

จากข้อมูล ข้างต้นจะเห็น ได้ว่าการเรียน รู้จากประสบการณ์ จ ริง (Work-based 
Education) ท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษาพร้อมท่ีจะท างานโดยมีทกัษะรอบด้าน ตามสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีซบัซ้อนขึน้ในศตวรรษท่ี 21 มุง่เน้นไปท่ีความคดิสร้างสรรค์ การคดิเชิงวิพากษ์ การส่ือสาร
การท างานร่วมกัน และการคิดค้นงานนวตักรรมเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ เรียน
ในอนาคต จากงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมาของ Ravitz et al. (2012) และ บุญล้อม ด้วงวิเศษ และ 
มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2560) จะเป็นการศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ หรือไม่ก็เป็นเพียงบางรายวิชาท่ีมี
การสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่ยงัไม่มีการศึกษาในระบบสถาบนัการศึกษาท่ี
ครบวงจรทกุหลกัสตูร นอกจากนัน้ในการศกึษาผลลพัธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการท่ี
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ผา่นมาพิจารณาเพียงทกัษะด้านการท างานของผู้ เรียนเทา่นัน้ แตใ่นปัจจบุนัทกัษะการท างานเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่การท างานในปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัไม่ปรากฏการน าแนวคิดทฤษฎีนีม้า
ใช้ศึกษาในบริบทของทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมกับระบบการศึกษาการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง (Work-based Education) ดังนัน้จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในการศึกษาวิจัย เพ่ือ
ศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือเป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้ระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง (Work-based Education) ว่าจะสามารถสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษท่ี 21 และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสขุ อีกทัง้ยงัเป็นการศกึษาแนวทางการเสริมสร้างทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
(Innovation Skills) ท่ีมีอิทธิพลมาจากสาเหตุอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใน
ด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างสขุภาพจิต
ท่ีดี แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะมุ่งอนาคต
ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรม และการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากสถาบนัการศกึษา ท่ีมีผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม โดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมี้ความส าคญัทัง้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตัโิดยมีรายละเอียดดงันี ้
ความส าคัญเชิงทฤษฏี ท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบความสมัพนัธ์ในเชิง

สาเหตขุองปัจจยัทางจิตและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์
และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง โดยน า
แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ Klob (1984) ซึ่งได้
ถกูน าไปศกึษาในกลุ่มผู้สอน นกัเรียน นกัศกึษาของบริบทวฒันธรรมตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ มาใช้
ในการศึกษาครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีผ่านมายงัไม่ปรากฏ
การน าแนวคิดทฤษฎีนีม้าใช้ศึกษาในบริบทของทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมกับระบบ
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การศึกษาการเรียนรู้จากการท างานจริง (Work-based Education) ดงันัน้การน าทฤษฎีดงักล่าว
มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้จะท าให้ทราบว่าแบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาขึน้
จากทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของตะวนัตกนัน้ จะสามารถอธิบายพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์กับทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของนักศึกษาในระบบ
การศึกษาการเรียนรู้จากการท างานจริงในประเทศไทยท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างออกไปได้
หรือไม่ อย่างไร นอกจากนัน้การศึกษากับกลุ่มนักศึกษาในระบบการศึกษาการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงท่ีมีความเฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป อีกทัง้ยังเป็นการต่อยอดและเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีของทฤษฎี
พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Klob อีกด้วย 

ความส าคัญเชิงปฏิบัติ ผลการศึกษาครัง้นีจ้ะท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ในเชิง
เหตแุละผลของตวัแปรตา่งๆ อนัจะท าให้ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าใจ
และสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการพัฒนาออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเหมาะสม อนัเป็นผลมาจากตวัแปรทางจิต
ลกัษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เพิ่มโอกาสในการปรับทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คือ นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงชัน้ปี

ท่ี 3 ทัง้ 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะนวตักรรมการจดั
การเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะการจดัการโลจิสติกส์และการ
คมนาคมขนส่ง ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีเน้นการเรียนแบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง (Work-based Education) จ านวน 2,621 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการ, 2561) ซึ่ง
งานวิจยันีใ้ช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 620 คน ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดตวัอย่างของ (Hair, 2010) 
และใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่เป็นชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling)  

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1. ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ได้แก่  
1.1 จิตลกัษณะเดมิ 
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1.1.1 สขุภาพจิตท่ีดี  
1.1.2 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

1.2 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
1.2.1 เจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  
1.2.2 ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  
1.2.3 การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

1.3 ลกัษณะตามสถานการณ์ 
1.3.1 การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก

เพ่ือน  
1.3.2 การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์  
1.3.3 การสนับสนุนด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากสถาบัน 

การศกึษา 
2. ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ได้แก่  

2.1 พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
2.2 ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง หมายถึง ระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีบรูณา
การระหว่างความรู้ในภาคทฤษฎีกับการท างานจริงของสถาบนัการศึกษา Corperate University 
ท่ีมีรูปแบบการเช่ือมโยงการจดัการเรียนการสอนตลอดหลกัสตูรใน 4 องค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ 
การสอนหลกัการทัว่ไปจากต ารา และกรณีศกึษาจากผู้ปฏิบตัิงานจริงในองค์กรเอกชน เพ่ือน าไปสู่
องค์ประกอบท่ีสอง คือการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีแบบแผนรองรับ ซึ่งการเรียนการสอนใน
องค์ประกอบท่ีหนึ่งและสองจะด าเนินการสลบักันระหว่างการเรียนรู้ภายในห้องเรียนกับการฝึก
ปฏิบตัิงานโดยมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมและความต้องการของสถานประกอบการเพ่ือ
การบรูณาการระหว่างภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัิอย่างแท้จริง องค์ประกอบท่ีสามคือ งานวิจยัของ
คณาจารย์ท่ีด าเนินการให้กับสถานประกอบการและน ากลับมาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน 
และองค์ประกอบท่ีส่ี คือ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัการศึกษาและภาคธุรกิจ เพ่ือความ
ร่วมมือในการสนบัสนนุการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยจะส่งผลให้
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ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด แก้ปัญหา พัฒนาไปสู่การเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ 
(Professional Skill) ทกัษะทางสงัคม (Social Skill) และทกัษะชีวิต (Life Skill) 

จิตลักษณะเดมิ หมายถึง ลกัษณะภายในจิตใจของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงท่ีมีความแนน่อน คงเส้นคงวาไม่เปล่ียนแปลง ซึง่เป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ 
ต้องใช้เคร่ืองมือวัดพิเศษ หรือสะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรม ประกอบด้วย สุขภาพจิตท่ีดี 
และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ หมายถึง ลกัษณะภายในจิตใจของนกัศกึษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง ท่ีมีความไม่แน่นอน ไม่หยุดนิ่ง เป็นไปตามสถานการณ์ เกิดจากการ
ได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์แวดล้อม เป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถสงัเกตได้จากภายนอกหรือ
ในรูปของพฤติกรรม  ต้องใช้เคร่ืองมือวัดพิ เศษ  ประกอบด้วย เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม และการควบคมุตนใน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ลักษณะตามสถานการณ์ หมายถึง เหตกุารณ์และสภาพแวดล้อมท่ีนกัศกึษาในระบบ
การเรียนรู้จากการท างานจริงได้รับซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในสถานการณ์ท่ี
แตกตา่งกนั ประกอบด้วย การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน การ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ และการสนบัสนุนทางสงัคมด้าน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 

 
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

ทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถ ความคิด วิธีการ หรือ
การกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  โดยอาศยัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ หรือเป็นความรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ยงัไม่
เคยมีผู้ใดคดิค้นขึน้มาก่อน ซึง่ประกอบด้วยทกัษะ 5 ประเดน็ ประกอบด้วย  

1. การคิดสร้างสรรค์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีความรู้ หมายถึง การใช้เทคนิคสร้างสรรค์
มุมมองอย่างหลากหลาย แปลกใหม่เปิดกว้างในความคิดเห็นเข้าใจ ปรับปรุง วิเคราะห์ ประเมิน 
และตอบสนองมุมมองใหม่ๆ รับฟังข้อคิดเห็นร่วมกันจากการท างานกลุ่ม สามารถจัดล าดับ
ความส าคญัในการวางแผนการจดัการ  

2. ความสามารถในตนเอง หมายถึง ความเช่ือมัน่ในตนเองการประกนัตวัเองการรับรู้
ความรู้สกึของการเสริมสร้างพลงัอ านาจทางสงัคม ความมัน่ใจ  
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3. ความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ หมายถึง แรงจูงใจในการท างาน มีความ
มุง่มัน่ตอ่การสร้างสรรค์งานนวตักรรม  

4. การยอมรับความเส่ียง หมายถึง การรวมกันของความเส่ียง ความอดทนและ
ความสามารถในการค านวณความเส่ียงในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  

5. ความเป็นผู้น า หมายถึง ความมีวิสยัทศัน์และความสามารถในการรวมทีมงานใน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม  

ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัปรับปรุงขึน้จากแนวคิดทกัษะชีวิตและงานอาชีพด้านความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของภาคีเครือข่ายภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 
Century Skills, 2009: online) และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (Innovation) ของ Elizabeth 
Chell & Rosemary Athayde (2009) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” (6 คะแนน) 
ถึง “ไม่จริงท่ีสุด” (1 คะแนน) นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนน
มากกว่าแสดงถึงการมีทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากกว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากวา่ 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  หมายถึง การปฏิบัติตัวของนักศึกษา
เก่ียวกับการเรียนรู้และการปรับตัวจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ใหม่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน
ต่อเน่ืองกันซึ่งขัน้ตอนของการเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ละขัน้ตอนจะส่งเสริมการเรียนรู้ในขัน้ต่อไปโดย
ขัน้ตอนการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถจ าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวออกเป็น 4 แบบ 
ประกอบด้วย  

1. แบบคิดอเนกนัย (Divergers) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนมีความใน
สามารถการรับรู้และสร้างจินตนาการตา่งๆ ขึน้เอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม 
สามารถท างานได้ดีในสถานการณ์ท่ีต้องการความคดิหลากหลาย  

2. แบบดดูซึม (Assimilator) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนมีความสามารถใน
การสรุปหลกัการหรือกฏเกณฑ์ตา่งๆ ได้ดี มีความสนใจในหลกัการท่ีเป็นนามธรรมมากกวา่ไม่ชอบ
ลงมือปฏิบตั ิและไมค่ านงึถึงการน าทฤษฎีไปประยกุต์ใช้ 

3. แบบคิดเอกนัย (Convergers) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนสามารถน า
แนวคิดท่ีเป็นนามธรรมไปใช้ในการปฏิบตัิ สามารถสรุปวิธีท่ีถูกต้องเพียงวิธีเดียวเพ่ือน าไปแก้ไข
ปัญหาได้ ชอบใช้เหตผุลในการแก้ไขปัญหา  
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4. แบบปรับปรุง (Accommodators) หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนชอบลงมือ
ปฏิบตัิ ชอบทดลอง และสามารถท างานได้ดีในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การปรับตวั มีแนวโน้มจะแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยวิธีท่ีตนเองคิดขึน้  

ส าห รับงานวิจัย นี  ้ผู้ วิจัยป รับปรุงขึ น้จากทฤษฎีการเรียน รู้แบบประสบการณ์ 
(Experiential Learning Theory) ของ Klob (1984) และแบบสอบถามของ Honey & Mumford 
(2006) เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั คือ 
“จริงท่ีสดุ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงท่ีสุด” (1 คะแนน) นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน
จริงท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากกว่า
นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากว่า 

สุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ความรู้สึก ภาวะจิตใจท่ีเป็นสุข และลกัษณะความมั่นคงทาง
จิตใจมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตวัของนกัศกึษาให้มีความสขุอยู่กบัสงัคม 
และสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้ดี มีความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเอง มีสมัพนัธภาพอนัดีงามกบับุคคลอ่ืน 
ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสบายเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ท างานได้ดี ประกอบด้วยองค์รวมของ
สขุภาพจิตท่ีดีใน 2 มิต ิประกอบด้วย  

1. มิตท่ีิเก่ียวกบัคณุภาพของจิตท่ีเป็นคณุสมบตัภิายในของนกัศกึษา หมายถึง ความ
สงบผ่อนคลายของจิต มีความพึงพอใจชีวิต มีความอดทน เข้มแข็ง มองโลกภายนอกตามความ
เป็นจริง สามารถด าเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  

2. มิติ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและกระบวนการทางสังคม 
หมายถึง สามารถในการปรับตวัเพ่ือการด าเนินชีวิตในสงัคมอย่างปกติสขุ  มีระบบระเบียบในการ
จัดการกับความคิด ไม่ก่อความเดือนร้อนแก่ตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคม ท าประโยชน์ต่อสังคมด้วย
ความสขุ มีมนษุย์สมัพนัธ์ สร้างเครือขา่ยทางสงัคมท่ีเกือ้หนนุตอ่กนัได้  

ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัปรับปรุงขึน้จากดชันีวดัสุขภาพจิตคนไทยฉบบัสมบูรณ์ใหม่ ปี 
2550 ของ (กรมสุขภาพจิต, 2558: ออนไลน์) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบวดั
แบบให้ผู้ ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ “จริงท่ีสุด” (6 
คะแนน) ถึง “ไม่จริงท่ีสุด” (1 คะแนน) นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้
คะแนนมากกว่าแสดงถึงการมีสขุภาพจิตท่ีดีมากกว่านกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน
จริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากวา่ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ภาวะท่ีนกัศึกษาถูกกระตุ้นโดยแรงขบัภายใน ซึ่งจะเร้า
หรือชกัน าให้นกัศกึษาท าพฤติกรรมในสิ่งท่ีต้องการ ควบคมุทิศทางของพฤติกรรมท าให้นกัศึกษา
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แสดงพฤตกิรรมสิ่งหนึง่สิ่งใดทัง้ในด้านการเรียนและการสร้างสรรค์งานนวตักรรมให้ส าเร็จลลุว่งไป
ด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรค อดทน และมีความสุขเม่ือประสบความส าเร็จ เห็นความส าคญั
ของผลจากความส าเร็จนัน้มากกวา่รางวลัท่ีเป็นเงินทอง หรือค าชมเชยจากบคุคลอ่ืน ประกอบด้วย  

1. แรงจูงใจทางปัญญา (Cognitive drive) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากความ
ต้องการรู้ ต้องการเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยตวัเอง  

2. แรงจงูใจในสิทธิของตน (Ego-enhancement drive) หมายถึงแรงจงูใจท่ีต้องการ
รักษาสถานะของตน และสิทธิของตน 

3. แรงจูงใจในการยอมรับ (Affiliation drive) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากความ
ต้องการอยากเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน  

ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ของ บญุรับ ศกัดิม์ณี 
(2532) ซึ่งถือว่าเป็นแบบวัดตัง้ต้นในการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทั่วไปส าหรับนักวิจัยกลุ่มจิต
พฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 13 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียว จากมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ “จริงท่ีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงท่ีสุด” (1 
คะแนน) นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงถึงการมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมากกว่านกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจาก
แบบวดัต ่ากวา่ 

เจตคตต่ิอการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม หมายถึง สภาวะความพร้อม
ทางจิต ความรู้สึกของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ประกอบด้วย  

1. ความรู้สึกตอ่ระบบกระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบท่ีมีตอ่ทฤษฎีการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีได้เรียนในห้องเรียน และหลกัการทัว่ไปท่ีเก่ียวข้อง
กบัสร้างสรรค์งานนวตักรรมในต าราเรียน ซึ่งส่งผลต่อนกัศกึษาให้เกิดการเป็นการเปล่ียนแปลงใน
ด้านความรู้ ความรู้สกึท่ีมีตอ่การสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

2. ความรู้สึกต่อการลงมือปฏิบตัิการสร้างสรรค์งานนวตักรรม หมายถึง ความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบท่ีมีต่อแบบแผนการจดัวางโปรแกรม ครูฝึก และระบบการติดตามประเมินอย่าง
เป็นระบบมีการสลบักันระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการฝึกปฏิบตัิงานนวตักรรม โดยผู้ สอน
และผู้ เรียนร่วมกันก าหนดปัญหา ผู้สอนให้ค าแนะน าในการสร้างงานนวตักรรมแก่ผู้ เรียนและให้
ผู้ เรียนลงมือทดลองปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามโจทย์ท่ีก าหนดให้อย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด  
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ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้จากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ของ Ilbeykina, 
Kolesnik, Libakova, & Sertakova (2015) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ เป็นแบบวดัแบบ
ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณค่า 6 ระดบั คือ “จริงท่ีสดุ” (6 คะแนน) 
ถึง “ไม่จริงท่ีสุด” (1 คะแนน) นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนน
มากกว่าแสดงถึงการมีเจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากกว่านกัศกึษาใน
ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากวา่ 

ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  หมายถึง ความสามารถ 
ความคิด  อารมณ์  แรงกระตุ้ นของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ในการ
คาดการณ์ไกลว่าสิ่งท่ีกระท าลงไปในปัจจุบนัจะส่งผลอย่างไรต่อการสร้างสรรค์งานนวตักรรมใน
อนาคต และยอมรับว่าผลท่ีเกิดกบัเราสามารถเกิดกบัคนอ่ืนๆ ได้เชน่กนั เพ่ือการบรรลถุึงผลลพัธ์ท่ี
ดี ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม ประกอบด้วย  

1. ลักษณะการคาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในอนาคต หมายถึง การ
คาดการณ์ของนกัศึกษาว่าสิ่งท่ีกระท าลงไปในปัจจุบนัจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม  

2. การยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ได้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง การท่ีนักศึกษา
ยอมรับว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้กับคนอ่ืนๆ ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจะเกิดสามารถกับตนเองได้
เชน่กนั  

ส าหรับงานวิจัย นี  ้ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้จากแบบวัดลักษณะมุ่ งอนาคตเฉพาะกิจ  
ของดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2557) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 9 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบ
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั คือ “จริงท่ีสดุ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริง
ท่ีสดุ” (1 คะแนน) นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดง
ถึงการมีลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากกว่านกัศึกษาในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากวา่ 

การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  หมายถึง ลักษณะภายในจิตของ
นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ซึ่งการควบคมุ
ตนของนักศึกษาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปเน่ืองจากเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
ประกอบด้วยลกัษณะ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
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1. การสังเกตพฤติกรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  หมายถึง การท่ี
นักศึกษาสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมว่าอยู่ใน
ลกัษณะใดและระดบัใด สอดคล้องและน าไปสู่เป้าหมายการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีตนตัง้ไว้ 

2. การก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  หมายถึง การท่ี
นกัศึกษาก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความสามารถ และชัดเจนตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะบรรลุผลส าเร็จของการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม 

3. การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรม หมายถึง 
การท่ีนกัศกึษาจดัสภาพแวดล้อมของตนเอง เช่น โต๊ะท างาน ห้องท างาน ท่ีเก็บอปุกรณ์ เพ่ือใช้ใน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะดวกและมีความพร้อม
เพ่ือการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้โดยง่าย 

4. การให้รางวัลแก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส าเร็จ หมายถึง การท่ี
นกัศกึษามีการตัง้เป้าหมายการให้รางวลัแก่ตนเอง เช่น การพกัผ่อนทอ่งเท่ียว การซือ้ของในตนเอง 
เม่ือตนเองสามารถสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้ตามเป้าหมายยอ่ยท่ีตัง้ไว้ในแตล่ะครัง้  

ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัการควบคุมตนเฉพาะกิจ ของดจุเดือน 
พนัธุมนาวิน (2557) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณค่า 6 ระดบั คือ “จริงท่ีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงท่ีสุด”  
(1 คะแนน) นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงถึงการ
มีการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมากกว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากว่า 

การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพื่อน หมายถึง การ
ท่ีนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมเอาใจใส่เก่ียวกับ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมในด้านตา่งๆ จากเพ่ือนเรียน เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับ ซึ่งการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนท่ีได้รับ
ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย  

1. การสนับสนุนทางสังคมด้านปฏิสัมพันธ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้รับความใกล้ชิด การให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก



  

 

15 

เพ่ือน การยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสมาชิกในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนเรียน
ร่วมกลุม่ เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีของนกัศกึษา 

2. การสนบัสนุนทางสงัคมด้านวสัดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้รับการสนับสนุน การจัดหา การให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนเรียนร่วมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีของ
นกัศกึษา 

3. การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือน 
หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้รับการให้ค าปรึกษาในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การให้ข้อมูล
เก่ียวกับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนเรียนร่วมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีดีของนกัศกึษา  

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้จากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ Hlebec, 
Kogovšek, & Coenders (2 0 1 2 )  คื อ แ บ บ วั ด  The Social Support Resources (SSR) 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จาก
มาตรประมาณค่า 6 ระดบั คือ “จริงท่ีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงท่ีสดุ” (1 คะแนน) นกัศึกษาใน
ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนนมากกว่าแสดงถึงการได้รับการสนบัสนุนทาง
สงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนมากกว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากว่า 

การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์  หมายถึง 
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ท่ีนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้รับจาก
อาจารย์ผู้สอนเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค (Tactic) การสร้างสรรค์งานนวตักรรม หมายถึง 
การถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ท่ีนกัศึกษาได้รับด้วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนท า
ให้เร่ืองการสร้างสรรค์งานนวตักรรมนา่สนใจและเป็นเร่ืองท่ีง่าย การเสริมแรงจงูใจในการเรียน การ
สอดแทรกกิจกรรมการลงมือปฏิบตัิงานนวตักรรมจริง สร้างบรรยากาศท่ีดีสนุกสนานในการเรียน 
กระตุ้นผู้ เรียนโดยใช้น า้เสียง และสร้างการจดจ าง่ายด้วยส่ือตา่งๆ  

2. การถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หา (Content) การสร้างสรรค์งานนวตักรรม หมายถึง 
การถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ท่ีนกัศกึษาได้รับโดยการถ่ายทอดเนือ้หาเก่ียวกบัแนวคิดด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีทนัสมยั และการน านวตักรรมไปใช้กบัการท างาน  
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3. การถ่ายทอดความรู้ด้านตวัแทน (Agent) การสร้างสรรค์งานนวตักรรม หมายถึง 
การถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์โดยการให้นกัศกึษาสอบถามถึงปัญหาจากผู้ประกอบการจริงแล้ว
น าปัญหาดงักลา่วมาสร้างสรรค์งานนวตักรรมให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้จริง 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้จากแบบวดัการถ่ายทอดความรู้ของชัยยศ ชยันิล
พนัธ์ (2542) ประยุกต์กบัแนวคิดการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541) 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จาก
มาตรประมาณค่า 6 ระดบั คือ “จริงท่ีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงท่ีสดุ” (1 คะแนน) นกัศึกษาใน
ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบได้คะแนนมากกวา่แสดงถึงการได้รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์มากกว่านกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน
จริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวดัต ่ากวา่ 

การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา 
หมายถึง การท่ีนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมเอาใจ
ใส่เก่ียวกับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับ ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษาท่ีได้รับประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย  

1. การสนับสนุนทางสังคมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษา หมายถึง การท่ีนกัศกึษาได้รับการสนบัสนนุสนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เอือ้ตอ่การเรียนรู้การสร้างงานนวตักรรม การจดัหา การให้ยืมวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา เช่น คณะท่ีศึกษา ศูนย์ส่งเสริมงาน
นวตักรรม เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีของนกัศกึษา 

2. การสนบัสนุนทางสงัคมด้านส่งเสริมความภูมิใจในการสร้างสรรค์นวตักรรมจาก
สถาบนัการศึกษา หมายถึง การท่ีนกัศึกษาได้รับการส่งเสริมเผยแพร่งานนวตักรรม การประกวด
และมอบรางวลันวตักรรมระดบัสถาบนัและระดบัประเทศ การสนบัสนุนการจดลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวข้อง
กบัการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 

3. การสนับสนุน ทางสังคม ด้ าน ข้อมู ล ในการส ร้างส รรค์น วัตก รรม จาก
สถาบนัการศกึษา หมายถึง การท่ีนกัศกึษาได้รับการให้ค าปรึกษาในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ข้อมูลสารสนเทศท่ีเอือ้อ านวยเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีของนกัศกึษา 
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ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากของ Hlebec 
et al. (2012) คือแบบวัด The Social Support Resources (SSR) ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี ้1) 
ความช่วยเหลือด้านวสัด:ุ จดัหาวสัดท่ีุจบัต้องได้ทัง้ในรูปแบบของเงินและอปุกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นวตัถุ
ทางกายภาพ 2) ความชว่ยเหลือด้านปฏิสมัพนัธ์: แสดงออกถึงความภาคภมูิใจและความเข้าใจ 3) 
ความชว่ยเหลือด้านข้อเสนอแนะ: ให้ค าแนะน าข้อมลูตา่งๆ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ 
เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จากมาตรประมาณค่า 6 ระดบั คือ “จริง
ท่ีสดุ” (6 คะแนน) “ไม่จริงท่ีสดุ” (1 คะแนน) นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีตอบ
ได้คะแนนมากกว่าแสดงถึงการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
สถาบนัการศึกษามากกว่านกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงผู้ ท่ีตอบได้คะแนนจาก
แบบวดัต ่ากวา่ 



 
 

 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาถึงทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในกลุ่มผู้ เรียนนัน้ ถือว่ามีความส าคญั

อย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างาน เน่ืองจากการท างานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ความก้าวหน้าอย่างมากมีการแข่งขนักันอย่างสูง ต้องอาศยัทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพ
นัน้ๆ ซึ่งมีฐานความคิดตัง้แตร่ะดบัอดุมศกึษา โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาทกัษะในสายงานอาชีพสู่
การท างานอย่างมีคณุภาพ โดยมีแนวคดิส าคญัวา่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจะเกิดขึน้ได้
นัน้ ก็ต่อเม่ือผู้ เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปสู่การมีทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเหมาะสมได้ ดงันัน้ในบทนีจ้ึงเป็นการประมวลแนวความคิดและการ
วิจยัท่ีเก่ียวข้องและน าเสนอในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 
2. แนวคดิทกัษะการเรียนรู้แหง่ศตวรรษท่ี 21 
3. ปัจจยัเชิงสาเหตขุองทกัษะชีวิตและงานอาชีพ 
4. แนวคดิทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
5. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
6. ปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
7. กรอบแนวคดิในการวิจยั 
8. สมมตฐิานการวิจยั 

 
ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 

การเรียนรู้จากการจากท างานจริง (Work-based Learning) เร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อ
วงการการศึกษาของประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามุ่งเน้นไปท่ีการจัดการศึกษาท่ีจะต้องน าไปสู่การมีงานท า เน่ืองจากการมีเพียงวุฒิ
การศกึษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นหลกัประกนัความมัน่คงตอ่การมีงานท าของบณัฑิตในอนาคต
ท าเกิดแนวคิดส าคญัในการจดัการศกึษาร่วมกนัทัง้ภาครัฐและเอกชนใน 2 ประเด็น คือ ประเดน็ท่ี
หนึ่ง การด าเนินการให้คนเหมาะสมกับงาน ดังนัน้การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้อง
สอดแทรกการท างานแบบเรียนไปด้วยและท างานไปด้วย หรือการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิงานจริง (Work-Based Learning) ประเด็นท่ีสอง การเพิ่มผู้ เรียนสายอาชีวศึกษา
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โดยการสง่เสริมภาพลกัษณ์การอาชีวศกึษาท่ีดีให้เกิดขึน้ในสายตาผู้ ปกครอง นอกจากนีส้ านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาและส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้จดัการศกึษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่ไปกับสายวิชาชีพในโรงเรียนสามัญ โดยจะได้รับวุฒิ
การศึกษาทัง้มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ส านักงานรัฐมนตรี, 2558, 
ออนไลน์) ทัง้นีก้ารเรียนรู้จากการจากท างานจริง (Work-based Learning) เป็นหลักสูตรท่ีได้รับ
การพฒันาอย่างแพร่หลายในสถาบนัการศกึษาของสหรัฐอเมริกา โปรแกรมส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบั
การร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์กรเอกชนท่ีจะสามารถรับนักศึกษาเข้าท างานใน
ระหว่างเรียนโดยมีการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์การท างานกับการเรียนภาคทฤษฏี หลาย
หลักสูตรได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันจากสมาคมวิชาชีพ  เช่น  World Association of 
Cooperative Education, Cooperative Education and Internship Association แ ล ะ 
Association of International Educators เป็นต้น ผ่านรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายร่วมกันวางแผนส าหรับการเรียนและการท างานว่าต้องการให้เพิ่มการเรียนรู้ในด้าน
ใดบ้าง และการประเมินผลการศึกษาจะด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ (Hair, 2010, pp.10-11) ส าหรับการเรียนรู้จากการจากท างานจริง (Work-based 
Learning) ในประเทศไทยได้รับความสนใจและการสนบัสนนุจากองค์กรเอกชนเป็นอยา่งมากตาม
นโยบายความร่วมมือของภาครัฐท่ีต้องการให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาระบบ
การศึกษาของประเทศ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนระหว่างการศึกษาด้วยวิ ธีการให้มาศึกษาดูงาน การส่งวิทยากรบรรยายตาม
สถาบนัการศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานก่อนส าเร็จการศึกษา แต่ทัง้นีรู้ปแบบดงักล่าวเป็น
เพียงการเรียนรู้ในระยะสัน้ซึง่ไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายให้นกัศกึษามีทกัษะการท างานท่ีพร้อมเข้า
สู่ท างานได้ ดงันัน้การจดัตัง้ “มหาวิทยาลยับรรษัท” (Cooperate University) เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน จากงานวิจัยของ 
ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง (2543) ท่ีศึกษาวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศ และ
รูปแบบมหาวิทยาลยับรรษัทในประเทศไทย พบว่า มหาวิทยาลยับรรษัทในตา่งประเทศเป็นหน่วย
การศึกษาอบรมโปรแกรมเฉพาะทางรองรับการเติบโตขององค์กรจากนโยบายภายใน เท่านัน้ 
ส าหรับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย พบว่าต้องมีโครงสร้างการด าเนินงาน 12 ด้านท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการหลักสูตรทั่วๆ ไป แต่มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือการน าระบบคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ (Thai Vocational Qualification: TVQ) มาก าหนดหลกัสูตร และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการและหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยบรรษัทของประเทศไทยท่ีมี
นโยบายท่ีโดดเดน่ในด้านการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-based Education ท่ีเน้นการ
เรียนรู้ทฤษฏีควบคูก่ารปฏิบตัิงานจริง มีการน าระบบคณุวฒุิทางวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกมาใช้ใน
การรองรับมาตรฐานการศึกษาและมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ โดยการ
สนบัสนุนของกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) ภายใต้วิสยัทศัน์ “สร้างบณัฑิตมืออาชีพด้วย
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) 
(สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์, 2558, ออนไลน์) ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ
คือ 1) Work Based Teaching (WBT) การเรียนภาคทฤษฎี หลักการทั่วไป และการเรียนรู้วิชา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่วนท่ีสองคือ 2) Work Based Learning (WBL) การเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบตัิงานจริงอย่างมีแบบแผน รองรับ คือ การจดัวางโปรแกรม ครูฝึก และมีระบบ
การติดตามประเมินอย่างเป็นระบบในองค์กร ยังได้รับความรู้จาก การศึกษาวิจยัของคณาจารย์
จากปัญหาวิจัยจริงในองค์การแล้วน ากลับมาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน 3) Work Based 
Researching (WBR) (เลิศชัย สุธรรมานนท์ , 2560) ทัง้นี เ้พ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
จึงได้ก าหนดอตัลักษณ์ของนักศึกษาไว้ดงันี ้คือ เป็นนักจัดการท่ี  “เรียนเป็น คิดเป็น ท างานเป็น 
เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง” เพ่ือพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นนวัตกรตามแนวทางของ 
Work-based Education ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง 5 Identities ได้แก่ เรียนเป็น: ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น : มีความสามารถในการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็น : มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพ สามารถปฏิบตัิงานจริงได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะในการส่ือสารโดยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เน้นวัฒนธรรม : มีความ
ภาคภูมิใจและร่วมสืบสารวฒันธรรมไทย มีความเป็นผู้น าสามารถท างานเป็นทีมได้ และรักความ
ถกูต้อง : มีเจตคติท่ีดีต่อชีวิตและการท างาน รวมทัง้เป็นผู้ มีสขุภาพจิตดี ส่วนท่ีสอง 7 Capacities 
ได้แก่ What : สามารถตัง้โจทย์รู้ว่าอะไรคือปัญหา Why : สามารถคิด-วิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา 
How : สามารถเลือกปฏิบัติอย่างถูกต้อง When : สามารถบริหารเวลาได้ Where : บริหาร
สถานการณ์ได้ Who : สามารถกระจายงานมอบหมายงานได้ for Whom : สามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนท่ีสาม 11 Qualification ได้แก่ Communication : มีทกัษะในการติดตอ่ส่ือสาร
ท่ีเหมาะสม Socialization Development : รู้จกัหล่อหลอมชีวิต กล่อมเกลาตวัเองให้เข้ากับสงัคม 
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อยู่ร่วมข้ามวัฒนธรรมได้ Human Relationship : มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี Skillful : มีทักษะ ความรู้ 
และความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตัวเอง Innovative : มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางาน
นวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในการท างาน  Morality : มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ Global Vision : มีวิสยัทศัน์สากล มองเห็นการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัให้ทนัต่อ
กระแสโลก Maturity : มีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถชีน้ าตนเองในทางท่ีดีได้ 
Language, Technology and Financial Proficiency : มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศ และการเงิน  Leadership Development : มีความเป็นผู้ น า และสามารถสร้างแรง
บนัดาลใจให้กบัผู้ อ่ืนได้ (ดงัภาพประกอบ 1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 การก าหนดอตัลกัษณ์ของนกัศกึษาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

5 Identities 

7 Capacities 

11 Qualification 

 เรียนเป็น 
 คิดเป็น 

 ท างานเป็น 
 เน้นวฒันธรรม 
 รักความถกูต้อง 

 What สามารถตัง้โจทย์ได้ 
 Why สามารถคิด-วิเคราะห์ 
 How สามารถเลือกปฏิบตั ิ
 When สามารถบริหารเวลา 
 Where บริหารสถานการณ์

 Who สามารถกระจายงานได้ 
 for Whom สามารถก าหนดกลุม่เป้าหมายได้ 

 Communication 
 Socialization Development 
 Human Relationship 
 Work Ethic 
 SkillFul 
 Innovative 

 Morality 
 Gobal Vision 
 Maturity 
 Language, Technology & Financial Proficiency 

 Leadership Development 



  

 

22 

จากการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัท(Coperate University) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ  Work-based 
Education สามารถจ าแนกกลุ่มอัตลักษณ์ตามรูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธ์นิยม (Interactionism 
model) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมมนษุย์นัน้ ต้องประกอบด้วย จิตลกัษณะเดิม จิต
ลกัษณะตามสถานการณ์ และลกัษณะตามสถานการณ์ (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) ซึ่งสามารถ
สร้างเป็นตวัแปรตา่งๆ ได้ดงันี ้กลุ่มจิตลกัษณะเดิม ได้แก่ อตัลกัษณ์ในส่วนของ Identities ในด้าน
เรียนเป็น คือ เป็นผู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ ด้านรักความถูกต้อง คือ และมี
สขุภาพจิตท่ีดี กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ อตัลกัษณ์ในส่วนของ Identities ในด้านรัก
ความถกูต้อง คือ มีเจตคติท่ีดีต่อชีวิตและการท างาน อตัลกัษณ์ในส่วนของ Qualification ในด้าน 
Maturity คือ ชีน้ าตนเองในทางท่ีดีได้ มีลกัษณะมุ่งอนาคต อตัลกัษณ์ในส่วนของ Capacities ใน
ด้าน When คือ สามารถบริหารจดัการเวลา เป็นลกัษณะการควบคมุตนเอง โดยการวางแผนการ
ด าเนินงานตา่งๆ ได้ และในกลุ่มลกัษณะตามสถานการณ์ อตัลกัษณ์ในส่วนของ Qualification ใน
ด้าน Leadership Development คือ มีความเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ อ่ืน 
สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนสามารถด าเนินงานตา่งๆ จนบรรลเุป้าหมายได้ นอกจากนัน้ลกัษณะตาม
สถานการณ์ท่ีจะสง่เสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาคือแนวทางด้านพนัธกิจ (Mission) ของ
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ท่ีมุ่งเน้นการผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการกับองค์กรธุรกิจ
จากคณาจารย์ คือการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม รวมถึงสถาบนัยงัให้การ
สนบัสนนุในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์งานนวตักรรม เพ่ือสร้างนกัศกึษาให้เป็นนกัน
วตักรในอนาคต 

 
แนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งทศวรรษท่ี 21 

ความหมาย 
กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึน้โดยภาคีเพ่ือทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) ท าให้ทัว่โลกตระหนกัและให้ความส าคญัต่อ
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงด้วยการศึกษา โดยเร่ิมมีจุดเร่ิมต้นในสหรัฐอเมริกา 
ทัง้นีภ้าคีเครือข่ายเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ก าหนดความสนใจไปท่ีความรู้ในสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) และความรู้รอบตัว นอกเหนือจากความรู้ในวิชาหลัก (Core subjects) จาก
บทความเร่ือง “Twenty-First Century Student Outcomes and Support Systems” สะท้อนให้
เห็นว่าเด็กในศตวรรษท่ี 21 ควรมีทกัษะจ าเป็นอะไรบ้างท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ดงักล่าว ทัง้นี ้
The National Education Association ระบวุา่ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่หนทางเดียว
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ท่ีจะท าให้ระบบการศกึษาประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกบั The Assessment and Teaching 
of 21st-Century Skills ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นัน้เป็นวิถีการคิดท่ีตระหนักถึง
ความสามารถทางวัฒนธรรม การส่ือสารและการท างานร่วมกันในระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก 
(Griffin, McGaw, & Care, 2012) 

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นเก่ียวกับประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 

แรงจงูใจในการเรียนรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ และทกัษะ ดงันัน้การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 จงึเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท าให้ผู้ เรียนทกุคนมีความพร้อมท่ีจะประสบความส าเร็จในโลกแหง่การ
แข่งขนัสงู ซึ่งชีวิตและสภาพแวดล้อมการท างานในศตวรรษท่ีท่ี 21 นัน้ต้องการมากกวา่ทกัษะการ
คดิและความรู้ด้านเนือ้หา แตต้่องตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตทกัษะใหมแ่ละ
การปรับปรุงสมรรถนะจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวั ดงันัน้หลกัสตูรการเรียนการสอนจึงต้องมี
ความยืดหยุ่นและเน้นเนือ้หาท่ีขยายความคิดและเหตผุล เปิดกว้างการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 
โดยเน้นการผสมผสานการศึกษาในระบบและนอกระบบร่วมกันในองค์ประกอบต่างๆ เช่น การ
แก้ปัญหา การสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การส่ือสาร การท างานร่วมกันและ
ความรู้ด้านนวตักรรม Cynthia Luna Scott. (2015).ดงันัน้จึงเป็นแนวคิดมาสู่ครูผู้ปฏิบตัิท่ีจะต้อง
ปรับปรุงหลกัสตูรตามองค์ความรู้หลกั (Core Subjects) ประกอบไปด้วย ภาษาองักฤษ (English) 
การอ่าน (Reading) เพ่ือให้เกิดการเรียน รู้เพิ่มเติมจากการอ่าน  ทักษะการใช้ภาษาอ่ืนๆ 
(Language Arts) และสาขาวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Science) นอกจากนีย้ังมีประเด็น
ส าคญัท่ีจ าเป็นต้องพฒันาไปพร้อบกบัองค์ความรู้หลกั (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ, 
2558, น.1-11) ได้แก่ ความตระหนกัเก่ียวกับโลก (Global Awareness) การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
หน้าท่ีพลเมือง (Civic Literacy) สุขภาพ (Health Literacy) และสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Literacy) และเพิ่มเตมิอีก 5 ประเดน็หลกั (รายละเอียดดงัภาพประกอบ 2) 
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ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบทกัษะท่ีส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ท่ี ม า : Partnership for 21st Century Skills. (2017). 21st Century Skills. Retrieved 
September 12, 2017. from www. P21.org. 

 
ประเด็นท่ี 1 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษ

ท่ี 21 ได้แก่ นวตักรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) ประกอบด้วย การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และการน านวตักรรมไปใช้ ประเด็นท่ี 2 การ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วย การมี
เหตผุล การคิดอย่างเป็นระบบ การตดัสินใจ / ตดัสิน และการแก้ปัญหา ประเด็นท่ี 3 การส่ือสาร
และการร่วมมือ (Communication and Collaborative) ประกอบด้วย การส่ือสารท่ีชัดเจน 
ประเด็นท่ี 4 ทกัษะด้านข้อมูลข่าวสาร ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมลูขา่วสาร ส่ือ และ ประเด็นท่ี 5 ทกัษะชีวิตและ
งานอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยทกัษะท่ียืดหยุน่และสามารถปรับตวัได้ ริเร่ิมและ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) 
กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เสนอว่าชีวิตและการท างานในยุคดิจิตอล มี

ความซับซ้อนและมีการแข่งขันสูงมากจนผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีมากกว่าทักษะการคิดและความ
เข้าใจในเนือ้หาสาระเพียงอย่างเดียว ทัง้นีก้ารเรียนรู้กับอายุของผู้ เรียน เป็นสิ่งท่ีท าให้การพฒันา
ทักษะชีวิตและการท างานถือว่ามีความจ าเป็นในยุคปัจจุบัน (Partnership for 21st Century 
Skills, 2009) ภาคีเครือข่ายเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) 
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ได้ให้ความหมาย ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) คือ ความสามารถในการใช้
ชีวิตท่ีซับซ้อนและการท างานในยุคท่ีมีการแข่งขันกันทั่วโลกท าให้ต้องใส่ใจอย่างจริงจังในการ
พฒันาชีวิตและทกัษะในการท างานท่ีเพียงพอ เม่ือพิจารณาถึงความเช่ือมโยงถือวา่ทกัษะชีวิตและ
งานอาชีพจึงเป็นการมุ่งเน้นความสามารถเช่ียวชาญในอาชีพท่ีตนสนใจ ซึง่มีฐานความคิดมาจาก
การศกึษาในระดบัพืน้ฐานมาก่อน การมีอาชีพท่ีท าให้ชีวิตมีความสขุ จึงน าไปสู่ความเช่ียวชาญใน
การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2558, น.3) เช่นเดียวกับ
ค าอธิบายท่ี  สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2556, น.254) ได้ให้ไว้ว่า ทักษะชีวิตและงานอาชีพเป็น
กระบวนการของทักษะในเชิงของการท างานและก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progressing) เป็น
ทักษะของการจัดการและรับผิดชอบงานภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ท่ีมีการแข่งขันสูง โดย
มุง่เน้นความสนใจไปท่ีการพฒันาทกัษะท่ีเพียงพอตอ่การพฒันาในสายงานอาชีพ  และการใช้ชีวิต
ในการท างาน 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) เป็นหนึ่ง
ในทกัษะท่ีบณัฑิตในยคุศตวรรษท่ี 21 ควรจะมี เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีมีความเก่ียวข้องกบัหลกัการ
ด าเนินชีวิตและการท างานในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างสงู ซึง่ต้องใช้ความรู้ความสามารถใน
อาชีพท่ีได้จากความรู้พืน้ฐานจากการศกึษาเดิม ทัง้นีค้วามสามารถในการปรับตวัในการท างานใน
สายอาชีพเป็นอยา่งดี จะท าให้สามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งมีคณุภาพ 

องค์ประกอบของทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) เป็นหนึ่งในทกัษะท่ีต้องได้รับ

การพฒันาควบคู่ไปกับองค์ความรู้หลกัของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้และความสามารถท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
ความสามารถท่ีต้องสนองตอบตลาดแรงงานในอนาคต ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญัใน 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ (Skills, 2017) (Kivunja, 2015) รายละเอียดดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบทกัษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills)  
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

1 . ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ ก า รป รั บ ตั ว  (Flexibility and Adaptability) คื อ
ความสามารถในการปรับตวัเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  จาก
สภาพการท างานท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วสง่ผลให้นายจ้างกระตือรือร้นเพ่ือค้นหาพนกังานท่ีมีไหว
พริบและสามารถปรับตวัได้ ให้เข้ากับสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงการเปิดรับความคิด และ
วิธีการท างานใหม่ๆ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นวา่องค์ประกอบท่ีส าคญัของความยืดหยุน่และ
การปรับตวั คือ การปรับตัวเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) และ การยืดหยุ่นในการ
ท างาน (Flexible) ซึ่งความยืดหยุ่นและการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง หมายความว่า
พนักงานสามารถ "ปรับตวัเข้ากับบทบาทท่ีแตกต่างกัน  ความรับผิดชอบในงาน ตารางเวลาและ
บริบทในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมท่ีคลมุเครือและเปล่ียนความส าคัญ 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009) การป รับตัว เพ่ื อการเป ล่ียนแปลง ถือ เป็ น
ความสามารถเจริญเติบโตในการเปล่ียนแปลงและจัดการเหตุการณ์ ท่ีไม่คาดฝันได้โดยไม่ต้อง
ยุ่งยากนัน่หมายความว่าถ้าบทบาทในงานประจ าของคณุเปล่ียนไปอย่างกะทนัหนัคุณสามารถ
ปรับเปล่ียนข้อก าหนดใหม่ได้อย่างรวดเร็วและปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกัน
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ข้ามการยืดหยุน่ในการท างาน เป็นการยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และปรับสมดลุมมุมองและความ
เช่ือท่ีหลากหลายให้สามารถท างานได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาพแวดล้อมหลายวฒันธรรม และ
ยุคข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานบริหารความเส่ียงขององักฤษ (Right Management Group, 2014) 
พบว่า ในเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 91% ของ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลง
ได้ และ 80% ของผู้ จัดการสายงาน ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาได้เร็วขึน้เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จในบทบาทของพวกเขาเม่ือเทียบกบัเม่ือ 5 ปีท่ีผา่นมา 

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง (Initiative and Self-Direction) 
คือความสามารถในการวางเป้าหมาย การวิเคราะห์และจดัเรียงความส าคญัของงาน และมุ่งมัน่สู่
การเป็นผู้ เช่ียวชาญในสายอาชีพถึงแม้ว่าสถาบนัการศกึษาสามารถช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะความรู้
เพียงบางอย่างท่ีจ าเป็นต่อการท างานในศตวรรษท่ี 21 แต่ผู้ ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถพึ่งพา
ความรู้เนือ้หาทฤษฎีจากสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากสภาพการท างานของ
เทคโนโลยีชัน้สูงในศตวรรษท่ี 21 ดังนัน้พนักงานต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้แนวคิดใหม่แนวคิด
กระบวนการและการประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน การ
จัดการด้าน เป้ าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) เป็นความสามารถในการ
วางเป้าหมายได้อย่างชดัเจนตามเกณฑ์ สามารถสร้างความสมดลุ การท างานอยา่งมีอิสระ (Work 
Independently) โดยการจดัล าดบัความส าคญัของงานได้อย่างสมบูรณ์ไม่จ าเป็นต้องมีการก ากบั
ดูแล และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Be Self-directed Learners) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันัน้ผู้บริหารก าลงัมองหาพนกังานท่ีไม่เพียงแตมี่แรงจงูใจในการท างาน
เท่านัน้ แตย่งัต้องพร้อมท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของพวกเขาท่ีจะได้รับสิ่งท่ีท าและเตรียมท่ี
จะพึ่งพาตนเองสูง การปรับและปรับยุทธศาสตร์ให้รองรับสถานการณ์ใหม่ๆ คือความยืดหยุ่นท่ี
จ าเป็นซึง่ทกุคนต้องพฒันาในเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (Trilling & Fadel, 2009, p.78) 

3. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural 
Skill) คือความสามารถในการท างานและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมและกลุ่มคนท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี ในยุคอุตสาหกรรมศตวรรษท่ี 20 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
บนอินเทอร์เน็ตท าให้การติดต่อส่ือสารด้านข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เช่ือมโยงกนัโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ท าความเข้าใจประเทศอ่ืนๆ และวิธีทางสงัคมวฒันธรรมของพวกเขา รวมถึงการใช้ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่
ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับความส าเร็จ ดังนัน้ทักษะทางสังคมและข้าม
วฒันธรรมดงักล่าวจงึต้องประกอบด้วย การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Interact 
Effectively with Others) รู้ ว่ า เมื่ อ ไห ร่ควรฟั งและ เมื่ อ ไห ร่ควรพู ดอ ย่ าง มื ออา ชีพ  และ
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ความสามารถในการปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทีมงานท่ีหลากหลาย (Work Effectively 
in Diverse Teams) ยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางแนวคิด ค่านิยม และวฒันธรรมใน
การท างานกบักลุ่มคนที่มาจากหลากหลายวฒันธรรม โดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ท าให้พนักงานสามารถท างานร่วมกันหรือ
ตดิตอ่ส่ือสารในการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีทีมงานมีความหลากหลายไมใ่ช่เฉพาะ
ในสถานท่ีท างานของตนเอง แต่ยังอยู่ในระบบสังคมอ่ืนๆ อีกด้วย ความส าเร็จในยุคของข้อมูล
ข่าวสารได้ก าหนดให้พนักงานมีทักษะทางสังคมและข้ามวฒันธรรมซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้
และท างานร่วมมือกบับคุคลท่ีเป็นตวัแทนของวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัได้เป็นอย่างดี ทัง้ด้านความ
เช่ือทางศาสนา วิถีชีวิต ความไว้วางใจ และความโปร่งใส ซึง่ความส าคญัของทกัษะทางสงัคมและ
วฒันธรรมดงักล่าวได้รับการยอมรับจากทัว่โลกสงัเกตไุด้จากมีการจดัตัง้องค์กร TeachUNICEF 
ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการด้านการศึกษาส าหรับเยาวชนช่วยสนบัสนุนและสร้างพลเมืองทัว่
โลกท่ีมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันความหลากหลายของคุณค่าและมี
ความสามารถในการด าเนินการด้วยวิธีท่ีมีความหมาย (UNICEF, 2018) 

4 . การ มี ผลงานและความ รับผิ ดชอบตรวจสอบ ได้  (Productivity and 
Accountability) คือความสามารถในการผลิตผลงานโดยใช้เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
มุ่งเน้นไปท่ีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การจัดการโครงการ (Manage Projects) สามารถ
จัดล าดับความส าคัญในการวางแผนและจัดการงานเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ต้องการ และการสร้าง
ผลลัพธ์ (Produce Results) แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับการผลิตที่มี
คุณภาพสูง จากองค์ประกอบดังกล่าว ท าให้สามารถพิจารณาได้ว่าการมีผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้นัน้จึงเป็นเร่ืองความสัมพันธ์ของประสิทธิผล สินค้า และบริการท่ีมี
คณุภาพสงู ทัง้นีป้ระสิทธิภาพจะเก่ียวข้องกบัจ านวนผลผลิตตอ่ทรัพยากรท่ีใช้ขององค์กร 

5. ภาวะผู้ น าและความ รับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) คือ
ความสามารถในการแสดงบทบาทต่อการท างานเป็นทีม การกระจายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือ
ท าให้ทีมมีความแข็งแกร่ง ประกอบด้วย ความเป็นผู้ น าและให้ค าแนะน า (Guide and Lead 
Others) ใช้ทกัษะการใช้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในการแก้ปัญหา สร้างแรงบนัดาลใจและน า
ทางผู้อื่นไปสู่เป้าหมาย แสดงถึงความซ่ือสตัย์สจุริตและความมีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ
ต่อผู้ อ่ืน (Be Responsible to Others) คือการแสดงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของชุมชน 
ดงันัน้ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบจึงเป็นเร่ืองของบคุลิกภาพก็คือความสามารถในการท า
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ให้เกิดการปฏิบัติตามโดยผู้ ติดตาม รูปแบบของการโน้มน้าวใจ  และเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามทกัษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) ท่ีจ าเป็นดงักล่าว
ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหลกัสูตรท่ีสอนให้กับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งในศตวรรษท่ี 
21 องค์กรได้ให้ความส าคัญกับทักษะชีวิตและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนัน้จึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบใหม่กระบวนทศัน์การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยตรงมากท่ีสุดในการจัดเตรียมบณัฑิตส าหรับการจ้างงานเม่ือ
ส าเร็จการศกึษา 

การพัฒนาทักษะชีวิตและงานอาชีพให้กับผู้ เรียนตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 นอกจากจะต้องอาศัยกระบวนการวิธีการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวคงไม่
เพียงพอท่ีสร้างผู้ เรียนมีทกัษะชีวิตและงานอาชีพตามท่ีต้องการ แต่จะต้องพิจารณาถึงปัจจยัเชิง
สาเหตดุ้านอ่ืนๆ ด้วยทัง้นีมี้ผู้ศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตไุว้หลายปัจจยัทัง้ปัจจยัสภาพแวดล้อม
และปัจจยัภายในบคุคล เช่น การวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ของ 
ศศิวิมล เกลียวทอง (2556) ผลการศกึษาพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูระหว่างตวัแปร
ปัจจัย ได้แก่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อัตมโนทัศน์ลักษณะมุ่งอนาคต การอบรมเลีย้งดูแบบ
ประชาธิปไตย สมัพนัธภาพในครอบครัว การ สนบัสนนุทางสงัคมสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั
ครู สมัพนัธภาพระหว่างนกัรียนกบัเพ่ือน กบัทกัษะชีวิต มีคา่เท่ากบั .706 ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และก าลงัสองของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ พหคุณูระหว่างตวัแปรปัจจยักบัทกัษะชีวิต
มีคา่เท่ากบั 0.498 ซึ่งแสดงว่าตวัแปรปัจจยัทัง้ 8 ตวัแปร ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของทกัษะ
ชีวิตได้ร้อยละ 49.80 อีกทัง้ยงัพบว่าลกัษณะมุ่งอนาคตส่งผลทางบวกต่อทกัษะชีวิตมากท่ีสุด แต่
ถ้าพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะตามสถานการณ์ จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมทักษะชีวิตด้านจิตพิสัยและพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานครกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน  90 คน 
ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นท่ีได้รับสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่างกันจะมีทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย  และ
พฤติกรรมเสริมสร้างสงัคมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีท้กัษะชีวิต
ด้านจิตพิสยัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสริมสร้างสงัคมอยู่ในระดบัปานกลางอีกด้วย 
(ธมลวรรณ  เหล่าวิทยานุ รักษ์ , 2545) นอกจากนัน้ยังพบว่าการสนับสนุนส่งเส ริมจาก
สถาบนัการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ และครอบครัวถือเป็นสิ่งส าคญัในการพฒันาทกัษะอาชีพ 
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ซึ่งสงัเกตได้จากผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาความรู้ และทกัษะในวิชาชีพของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า การสนบัสนนุทางสงัคมด้านข้อมูล
ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยและจากครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์จาก
ครอบครัว มีอิทธิพลตอ่การพฒันาตนเองด้านทกัษะวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วรวรรณ 
ดวงแข และ งามลมัย ผิวเหลือง, 2559) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยาภรณ์ ค าตุ้ย (2560) ท่ี
ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุส่งผลตอ่ทกัษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ชัน้ประถมศึกษา ปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อทกัษะชีวิต และงานอาชีพในศตวรรษท่ี21 ของนกัเรียน คือ 
ปัจจยัวิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุ์  (TE = 0.79) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (TE = 0.48) การอบรมเลีย้งด ู(TE = 
0.36) สภาพแวดล้อมทางการเรียน  (TE = 0.09) และอัตมโนทัศน์ (TE = 0.08) และปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ ปัจจยัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (DE = 0.48) การอบรมเลีย้งด ู(DE = 0.36) 
ปัจจัยวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  (DE = 0.20) สภาพแวดล้อมทางการเรียน (TE =0.00) และอัตมโน
ทศัน์ (DE =-0.10)  

 
แนวคิดทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ความหมาย 
นวตักรรมถือเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมและการยอมรับเป็นอย่างมากเก่ียวกบัการ

รับรู้ถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่ง พยตั วุฒิรงค์ (2557, น.9) ได้อธิบายว่านวตักรรมเป็นความคิด 
วิธีการ หรือการกระท าใดๆ ท่ีเป็นสิ่งใหม่และน ามาใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เพ่ือ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึน้กว่าเดิม และถึงแม้วา่ความคิด 
หรือวิธีการนัน้จะเคยใช้ได้ผลดีในสงัคมอ่ืนมาก่อน แต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดความเปล่ียนแปลงในอีก
สงัคมหนึ่ง ก็ถือวา่สิ่งนัน้เป็นนวตักรรมเช่นเดียวกนั จากความหมายดงักล่าว นวตักรรมจึงไม่ใช่สิ่ง
ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน แต่เป็นของเดิมท่ีสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดผลดี
ในสถานการณ์อ่ืนท่ีมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ความหมายของนวัตกรรมจึงประกอบด้วยมิติท่ี
ส าคญัใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความใหม่ (Newness) ท่ีถกูพฒันาขึน้ โดยจะเป็นการปรับปรุงจาก
ของเดิมหรือพฒันาขึน้ใหม่ 2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) สร้างความส าเร็จ
ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าอาจอยู่ในรูปแบบของมูลค่าทางด้านการเงินหรือไม่เป็นตวัเงินก็ได้ 
3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) เป็นฐานของการ
พฒันาให้เกิดขึน้ใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบการท าซ า้ (สมนึก เอือ้จิระพงษ์พนัธ์, พกัตร์
ผจง วฒันสินธุ์, อจัฉรา จนัทร์ฉาย, และ ประกอบ คปุรัตน์, 2552, น.54)  
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นวตักรรมสามารถสร้างความแตกต่างในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
บทบาทท่ีส าคัญของนวัตกรรมคือการพัฒนาเศรษฐกิจดังนัน้การสร้างขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมถือเป็นหัวใจส าคญัของการเติบโตของประเทศก าลงัพัฒนาทัง้นีค้วามสามารถในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมไม่ใช่เพียงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงูแต่ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมจะต้องเร่ิมตัง้แต่กระบวนการพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้ ทัง้นีก้าร
พฒันานวตักรรมจึงมุ่งเน้นไปท่ี 6 ประเด็น ดงันี ้คือ 1) การมีส่วนร่วมของนวตักรรมสู่การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดี 2) ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ต่อการพฒันาและนวตักรรม 3) 
นวตักรรมแบบรวม 4) การศกึษาทกัษะและทนุมนษุย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
การพัฒนา 6) กรอบด้านนโยบายนวัตกรรมส าหรับสถาบัน  (Organization for Economic Co-
operation and Development, 2012, p.10) จากความหมายของทกัษะการสร้างสรรค์นวตักรรม
ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม คือ ความคิด วิธีการ หรือการกระท า
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ โดยอาศยัฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่ หรือเป็นความคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่ยงัไม่
เคยมีผู้ ใดคิดค้นขึน้มาก่อน ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้ใหม่นัน้ต้องส่งผลต่อให้เกิดมูลค่าจากการน ามาใช้
ประโยชน์อาจเป็นมลูคา่ท่ีเป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงินก็ได้ 

การวัดทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
การวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมเร่ิมจากทฤษฎีของ Kirton (1976) ท่ีเป็น

การวัดลักษณะนักนวัตกรและนักประดิษฐ์  (Kirton’s measure of innovators and adaptors) 
ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับพนักงานผู้ ใหญ่ท่ีท างานภายในองค์กรขนาดใหญ่ โดยวัด
โครงสร้างบุคลิกภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเป็นผู้ ริเร่ิมทั่วไปท่ีมีจินตนาการ อยากรู้อยาก
เห็น มีพลงังานสูง มีความปรารถนาอนัแรงกล้า มีความเป็นอิสระทางสงัคม และมีความมัน่ใจใน
ตนเองมาก เป็นการวดัระดบัของงานและการประเมินตนเอง 5 ระดบั ตัง้แตง่่ายท่ีสดุไปถึงยากท่ีสดุ 
อย่างไรก็ตามยังเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ว่ามาตรการดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาความส าเร็จของ
ผลลพัธ์ท่ีเป็นนวตักรรมได้ เน่ืองจากการแบ่งลกัษณะการประเมินคะแนนท่ีได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ
ถ้าผู้ ประเมินได้รับคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียถือว่ามีลักษณะเป็นนักนวัตกร แต่ถ้าคะแนนต ่ากว่า
คา่เฉล่ียถือว่าเป็นนกัประดิษฐ์ ดงันัน้ในงานวิจยัเพ่ือพฒันามาตรวดับุคลิกภาพด้านนวตักรรมใน
เยาวชนของ Chell & Athayde (2009) จึงมุ่งเน้นไปท่ีลกัษณะบุคลิกภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล สนับสนุนพฤติกรรมท่ีเป็น
นวตักรรมและสร้างชุดของคณุลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกับนวตักรรมอย่างชดัเจน  5 ประการ ได้แก่ 1) 
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น จินตนาการ การเช่ือมต่อความคิด การแก้ไขปัญหาและแก้ปัญหาความ
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อยากรู้  2) ความสามารถในตนเอง เช่น ความเช่ือมัน่ในตนเองการประกนัตวัเองการรับรู้ความรู้สึก
ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจทางสงัคม ความมัน่ใจ  3) พลงังาน เชน่ ความกระตือรือร้นแรงจงูใจ
ยาก การท างานความมุ่งมัน่และความมุ่งมัน่ 4) ความเส่ียง เช่น การรวมกนัของความเส่ียง ความ
อดทนและความสามารถในการค านวณความเส่ียง 5) ความเป็นผู้น า เช่น ความมีวิสัยทศัน์และ
ความสามารถในการรวมทีมงาน  

จากการวดัทกัษะการสร้างสรรค์นวตักรรมข้างต้น ในการศกึษาครัง้นีมุ้่งเน้นไปท่ีการ
วดัความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ของบุคคล ในการคิดสร้างสรรค์อ้างอิงจากทฤษฎี
ความรู้แล้วน ามาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ และค านึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลนัน้ โดยวดัตาม
ระดบัความเข้มข้นของความคดิและความสามารถนัน้  

จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจยัท่ีกล่าว
มาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจยัเชิงสาเหตขุองทกัษะการสร้างสรรค์นวตักรรม ประกอบด้วย 3 
กลุ่ม ตามทฤษฎีปฎิสมัพนัธ์นิยม คือกลุ่มจิตลกัษณะเดมิ ได้แก่ สขุภาพจิตท่ีดี แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติ และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน กลุ่มลกัษณะ
ตามสถานการณ์ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ สภาพแวดล้อมทางสงัคม การส่งเสริม
สนบัสนนุจากสงัคมจากเพ่ือนและสถาบนัการศกึษา 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
ความหมาย 

การเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นปรัชญาองค์ความรู้ด้าน
การศกึษาท่ียึดตามแนวคิดท่ีว่าประสบการณ์ทางการศึกษาและการท างานมีบทบาทส าคญัอย่าง
ยิ่งในการเรียนรู้และเข้าใจในความรู้ใหม ่ๆ ของบคุคล ไม่ใช่ชดุเคร่ืองมือและเทคนิคเพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์หลายอย่าง แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือท าความเข้าใจและตีความ
สิ่งใหม่ ซึ่งการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นีส้ามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนเพ่ือ
สนบัสนุนแนวทางสู่การเรียนรู้ส่วนบุคคลในบริบทการศึกษาท่ีสูงขึน้คือการเรียนรู้ในหลากหลาย
วิทยาเขตแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน (Bartle, 2015) ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์มี
รากฐานมาตัง้แต่ในอดีต เป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial & error) มีการประเมินผลจาก
การอยู่รอดของมนุษย์ โดยมีการคดัเลือกผลการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดก็จะเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ใน
เร่ืองนัน้ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ต่อไป ดงันัน้การศึกษาจากประสบการณ์จึงถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่รุ่นหนึ่ง จากอดีตจนถึงปัจจบุนั จนเกิดเป็นการถ่ายทอดความรู้หลายลกัษณะ เช่น การฝึกงาน  
การอาชีวะ การจดัการฝึกอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงการสอนงาน  (สุภาพรรณ น้อยอ า
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แพง, 2551, น.128-129) ท าให้สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
Learning) เป็นกระบวนการท่ีมีขัน้ตอนของการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอา
ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนมาบูรณาการเพ่ือสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี
วัฎจักรการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ  Kolb (McLeod, 2013) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์เป็นการปฏิบตัิตวัของบุคคลเก่ียวกับการเรียนรู้และการปรับตวัจากประสบการณ์ท่ี
เกิดขึน้ใหม่ท่ีมีวฎัจักรการเรียนรู้อันประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัของบุคคล 
การมีส่วนร่วมของผู้ เรียน ความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ท่ีได้รับ การใช้เหตผุลคิดรวบ
ยอด และมีการน าความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริง แต่แนวคิดของ Chapman, McPhee, และ 
Proudman (1995) กลบัมองว่าการมีส่วนร่วมอย่างง่ายในชุดของการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ี
ก าหนดนัน้ไม่ได้ท าให้บางอยา่งเป็นประสบการณ์ และวิธีการทดลองก็ไม่ได้เป็นวฎัจกัรหรือรูปแบบ
ท่ีแน่นอน แต่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์เป็นชุดของหลักการท างานทัง้หมดท่ีมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั โดยต้องน าเสนอในระดบัท่ีหลากหลาย ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าไม่ว่ากิจกรรม
ของผู้ เรียนจะเป็นการมีสว่นร่วมหรือการเรียนรู้ก็ตามถือวา่มีความส าคญัเท่าเทียมกนั 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีความประสงค์จะให้น า้หนกักับพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ในรูปแบบการแสดงออกของการเรียนรู้จาก
ทฤษฏีควบคู่กับการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และพบว่าในการจดัประสบการณ์การปฏิบตัิการ
เรียนรู้จริงให้มีความสอดคล้องกบัองค์ความรู้พืน้ฐานอย่างเหมาะสมโดยให้ผู้ เรียนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมนัน้ จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนือ้หาความรู้ดงักล่าว และมี
ความสามารถในการใช้เหตผุลรวบยอด เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานและการด าเนินชีวิต 
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กับ
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้เป็นอยา่งดี 

ประวัตกิารศึกษา และแนวคิดทฤษฎีพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
จากคลงัข้อมลูการเรียนรู้ของ Klob (1984) ได้พฒันาและเผยแพร่รูปแบบการเรียนรู้

แบบประสบการณ์  (Experiential Learning ) นี ใ้น ปี  ค .ศ .1984  ทฤษ ฎีการเรียน รู้แบบ
ประสบการณ์ของ Kolb ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกระบวนการคิดภายในของผู้ เรียน Kolb ระบุว่าการ
เรียนรู้เก่ียวข้องกับแนวคิดรวบยอดท่ีสามารถประยุกต์ใช้ ได้อย่างยืดหยุ่นในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีได้มาจากประสบการณ์ใหม่ ๆ ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Kolb ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 4 รูปแบบซึ่งขึน้อยู่
กับวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน Kolb อธิบายว่าบุคคลมักชอบรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน
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ออกไป และปัจจยัตา่งๆ ย่อมมีอิทธิพลตอ่รูปแบบท่ีต้องการของบคุคล ตวัอยา่งเชน่สภาพแวดล้อม
ทางสงัคมประสบการณ์การศกึษาหรือโครงสร้างพืน้ฐานทางความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานของแตล่ะ
บคุคล ซึง่วฏัจกัรการเรียนรู้นีป้ระกอบด้วย 4 ขัน้ ดงันีคื้อ  

ขัน้ ท่ี  1 Concrete Experience ส่วนประกอบแรกของวัฏจักรการเรียน รู้แบบ
ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวข้องกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะเกิดขึน้ในระดบั
บุคคลหรือการศึกษาก็ตาม ถือเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ผู้ เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู้
ประสบการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ความรู้สึก และยึดถือสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงตามท่ีตนประสบในขณะนัน้ 
เช่น บทบาทความเป็นผู้ เรียนในสถานการณ์ใหม่ หรืออาจเก่ียวข้องกับประสบการณ์ท่ีคุ้นเคย
ภายใต้สถานการณ์ท่ีตา่งกนั  

ขัน้ท่ี 2 Reflective Observation ส่วนประกอบท่ีสองของวัฏจักรการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์คือการสงัเกตการณ์ท่ีสะท้อนสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติหลงัจากการมีประสบการณ์
ใหม่ ๆ ผู้ เรียนมุ่งท่ีจะท าความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ท่ีได้รับโดยการสังเกตอย่าง
รอบคอบเพ่ือการไตร่ตรองพิจารณา ถึงแม้ว่าการสงัเกตการณ์เชิงสะท้อนจะได้รับผลกระทบจาก
แนวคิดและการเรียนรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ แต่ก็มีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้ น าจะต้องค านึงถึง
ประสบการณ์ของตนอย่างสม ่าเสมอและปรับแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และการตดัสินใจ
ขององค์กรท่ีส าคัญ เช่น ถ้าเพ่ือนในกลุ่มเรียนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของงานได้ ผู้ เรียนจะ
สามารถสะท้อนถึงแนวทางก่อน ๆ และพฒันากลยทุธ์เพ่ือช่วยให้เพ่ือนในกลุม่ประสบความส าเร็จ
ในครัง้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 Abstract Conceptualization ส่วนประกอบท่ีสามนีมุ้่งเน้นไปท่ีการใช้เหตผุล
และความคิดในการสรุปรวบยอดเป็นหลกัการตา่ง ๆ ของผู้ เรียน ขณะท่ีการสงัเกตการณ์มุ่งเน้นไป
ท่ีการพิจารณาประสบการณ์ก่อนหน้านี ้และการสงัเกตการณ์เก่ียวกับประสบการณ์เหล่านีส้ร้าง
แนวคิดแบบนามธรรม เช่น ผู้ เรียนท่ีมีประสบการณ์เชิงลบในการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน อาจ
เกิดความคิดท่ีว่าบคุคลนัน้ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถตอบสนองตอ่การติดตอ่ส่ือสารของ
ตน แตด้่วยการมีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างตอ่เน่ืองผู้ เรียนอาจพฒันาทฤษฎีท่ีแตกตา่งกนัออกไป ผู้ เรียน
สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้และเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 4 Active Experimentation ส่วนประกอบท่ีส่ีของการเรียนรู้แบบประสบการณ์นี ้
เก่ียวข้องกบักระบวนการทดสอบแนวคิดท่ีมีอยู่ โดยผู้ เรียนน าเอาความเข้าใจท่ีสรุปได้ในขัน้ท่ี 3 ไป
ทดลองปฏิบตัิจริง เพ่ือทดสอบว่าถกูต้องหรือขัน้ตอนนีเ้น้นท่ีการประยกุต์ใช้ เช่น ผู้น าอาจพฒันา
ทฤษฎีขึน้จากการสงัเกตการณ์ท่ีได้เรียนรู้ในขัน้ตอนการสะท้อนและในขัน้ตอนการใช้งานผู้น าต้อง



  

 

35 

ใช้เวลาในการทดสอบทฤษฎีของตน ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบประสบการณ์นีเ้ก่ียวข้องกับแนวคิด
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแต่ละแบบจะตัง้สมมุติฐานขึน้อยู่กับแนวคิดท่ีมีอยู่ และทดสอบ
ความถกูต้องของแนวคิดเหล่านี ้และน าผลการทดลองมาเช่ือมต่อการวางแผนเชิงกลยทุธ์กับการ
ปฏิบตัใินทางปฏิบตั ิ

การเรียนรู้แบบประสบการณ์นีจ้ะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือบุคคลด าเนินไปในวฏัจกัร
การเรียนรู้ครบทัง้ 4 ขัน้ตอน จากการมีประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม การสังเกต และการสะท้อน
ประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การสร้างแนวคิดรวบยอด การวิเคราะห์ และสรุป เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ส าหรับสถานการณ์ในอนาคตท่ีจะก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ (ดงัภาพประกอบ 4) ซึ่งขัน้ตอน
ของการเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ละขัน้ตอนจะส่งเสริมการเรียนรู้ในขัน้ต่อไป  โดยขัน้ตอนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์สามารถจ าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวออกเป็น 4 แบบ  1) แบบคิดอเนกนัย 
(Divergers) คือผู้ เรียนท่ีมีความในสามารถการรับรู้และสร้างจินตนาการต่างๆ ขึน้เอง  สามารถ
ไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม สามารถท างานได้ดีในสถานการณ์ท่ีต้องการความคิด
หลากหลาย 2) แบบดูดซึม (Assimilator) คือผู้ เรียนมีความสามารถในการสรุปหลักการหรือ
กฏเกณฑ์ตา่งๆ ได้ดี มีความสนใจในหลกัการท่ีเป็นนามธรรมมากกว่าไม่ชอบลงมือปฏิบตัิ และไม่
ค านึงถึงการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 3) แบบคิดเอกนัย (Convergers) คือผู้ เรียนสามารถน า
แนวคิดท่ีเป็นนามธรรมไปใช้ในการปฏิบตัิ สามารถสรุปวิธีท่ีถูกต้องเพียงวิธีเดียวเพ่ือน าไปแก้ไข
ปัญหาได้ ชอบใช้เหตผุลในการแก้ไขปัญหา 4) แบบปรับปรุง (Accommodators) คือผู้ เรียนท่ีชอบ
ลงมือปฏิบตั ิชอบทดลอง และสามารถท างานได้ดีในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การปรับตวั มีแนวโน้มจะ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยวิธีท่ีตนเองคดิขึน้ 
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ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb  

ท่ี ม า : McLeod, S. A. (2013). Kolb - Learning Styles. Retrieved September 12, 
2016. from www.simplypsychology.org/learning-kolb.html  

 
รูปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Kolb (Experiential Learning) เป็นทฤษฎี

ท่ีมีความโดดเด่นด้านท่ีใช้ประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการออกแบบขึน้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของแตล่ะบคุคล เน่ืองจากผู้ เรียนจะตอบสนองตอ่การเรียนรู้สถานการณ์. 
นอกจากนีแ้ตล่ะบคุคลมีการก าหนดลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมสะท้อนออกมาทางความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมิติท่ีเป็นนามธรรมและงาน ซึ่งการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้ เรียนต้องมีประสบการณ์วงจรครบทัง้หมด สว่นใหญ่ผู้ เรียนจะ
ชอบการเรียนรู้ในขัน้ตอนแรก คือ Concrete Experience มากกว่าส่วนอ่ืน ๆ เน่ืองจากผู้ เรียนได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียน ส าหรับงานวิจัยของ McCarthy (2010) ท่ีได้ศึกษา Experiential 
Learning Theory: From Theory To Practice โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ 
Kolb กับนักศึกษาท่ีศึกษาด้านบญัชี โดยขัน้แรกให้อภิปรายเก่ียวกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ของ Kolb เช่ือมโยงกับการปฏิบัติในห้องเรียน โดยให้ผู้ เรียนแต่ละบุคคลจัดอันดับประโยคท่ี
สอดคล้องวัฏจักรการเรียนรู้ทัง้ 4 ของ Kolb พบว่า การประมวลผลข้อมูล ทฤษฎีการเรียนรู้เชิง



  

 

37 

ประสบการณ์ การบรูณาการทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เข้ากบัการปฏิบตั ิอาจเป็นปัญหาท่ี
ท้าทายส าหรับการศกึษาด้านบญัชีเม่ือพยายามท่ีจะบงัคบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งไร
ก็ตามเป็นไปได้ท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือรองรับรูปแบบการเรียนรู้ทัง้หมดด้วยการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิมีผลในเชิงบวกตอ่การเรียนรู้ในตวับคุคลของ
ผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Woods (2011) ท่ีศกึษาเร่ือง Experiential Learning and 
Its Influence on Social Change มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพูนความเข้าใจและความรู้เก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์อาจเพิ่มความผูกพันของผู้ เรียนในระดบับณัฑิตศึกษา การ
รับรู้ประเด็นทางสงัคม และรายงานการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากการรับรู้ทาง
สังคมท่ีเพิ่มขึน้ ขึน้อยู่กับสมมติฐานท่ียอมรับว่าการเรียนรู้เกิดขึน้ผ่านประสบการณ์ ใช้วิธีการ
ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงคุณภาพแบบกึ่งโครงสร้างกับนกัศึกษาปริญญาโท 21 คน ท่ีได้เข้าเรียน
หลกัสตูรธรรมชาติของเมืองในฤดใูบไม้ผลิปี ค.ศ. 2008 และแบบจ าลองของหลกัสูตรการพฒันา
อย่างยั่งยืนในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.2011 ภายในโครงการบริการสาธารณะท่ี Marquette University 
โดยเป็นค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิดเพ่ือแสดงถึงความเข้าใจว่ากิจกรรมการเรียน รู้เชิง
ประสบการณ์ท าให้ผู้ เรียนมีความตระหนกัในประเดน็ทางสงัคมอย่างไร พบว่า โดยรวมแล้วผลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประสบการณ์ของผู้ เรียนท่ีมีต่อการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางสังคมและมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ภายในชีวิตของพวกเขา ซึ่งในการท าความเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สามารถท าให้
ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ทางสงัคมท่ีแท้จริงซึ่งมีมากกว่า และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นท่ีจะเปล่ียนพวกเขาให้เป็นตวัแทนของสงัคมการเปล่ียนแปลง
ภายในชมุชน 

การวิเคราะห์ท่ีส าคญัของวฏัจกัรวงจรการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Kolb เม่ือถกู
แสดงในมุมมองของ Constructivist Theory ท่ีเห็นว่าการสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์ไม่ได้
ขึน้กับผู้ เรียนเท่านัน้ แต่ยังมีมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นแรงผลักดันให้ผู้ เรียน การวิเคราะห์ท่ี
ส าคญัของวงจรการเรียนรู้ของ Klob (1984) กล่าวว่าทางเลือกแนวคิดในการเรียนรู้ท่ีเสนอโดย 
Fenwick (2001 cited in Farooq และ Aneesa, 2011) สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
สงัเกตข้อบกพร่องในแบบจ าลองทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถอธิบายได้ว่า 
วงจรจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Circle) วงจรสถานการณ์ (Situative Circle) วงจรวฒันธรรม
ท่ีส าคัญ  (Critical Cultural Circle) และ วงจรสถาพแวดล้อม (Enactivist Circle) อาจแบ่ง
ออกเป็น 2 สภาพแวดล้อม ได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก แนวคิดใหม่ของแบบจ าลอง
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นี  ้(ดังภาพประกอบ 5 ) แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี เ้กิดแรงกระท าต่อวงจรและบุคคลท่ีเร่ิม
กระบวนการเรียนรู้ ดงันัน้การสร้างความรู้มีโอกาสท่ีจะเกิดมากขึน้ส าหรับวฏัจกัรการเรียนรู้เพ่ือ
คาดการณ์และเลียนแบบความเป็นจริงผ่านประสบการณ์คอ่นข้างใช้เป็นความคดิริเร่ิมส าหรับการ
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ (Farooq & Aneesa, 2011, pp.33-34) 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 มมุมองเก่ียวกบัการรับรู้ตามแนวคิด Constructivist Theory ท่ีมีตอ่วฏัจกัรการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Kolb 

ท่ี ม า : Farooq, Mughal & Aneesa, Zafar.  (2011) .  Experiential Learning from a 
Constructivist Perspective: Reconceptualizing the Kolbian Cycle. International Journal of 

Learning & Development. Volume 1, Issue 2, 2011  27-37. 

 
การศกึษาสาเหตขุองพฤติกรรมของมนุษย์นัน้เกิดจากสาเหตท่ีุส าคญัหลายด้าน ทฤษฎี

ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) เป็นรูปแบบประเภทหนึ่งของทฤษฎีท่ีศึกษาถึงสาเหตุ
ของพฤติกรรมของบุคคล (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550, น.89-93) จากงานวิจัยท่ีกล่าวถึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนท่ีสามารถสังเกตได้ของบุคคลมีผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
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สภาพแวดล้อม ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เปล่ียนก็จะไม่เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน ซึ่ง
จากมุมมองท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมภายในคือองค์ความรู้ไม่สามารถสังเกตเห็น ดงันัน้พฤติกรรมท่ี
แสดงออกจึงเป็นตวัแปรส าคัญท่ีบ่งชีก้ารเรียนรู้ของมนุษย์ประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ เง่ือนไข (สิ่งเร้า) พฤติกรรม (การตอบสนอง) และสภาพท่ีเกิดขึน้ (ผลตอบแทนหรือการ
ลงโทษ) (Huong, 2011, p.406) จากงานวิจยัดงักล่าวจึงท าให้เห็นว่าการเกิดพฤติกรรมของบคุคล
นัน้ต้องประกอบด้วยสาเหตหุลายด้านทัง้ภายในและภายนอกตวับคุคล นกัวิชาการด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ได้อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยมและการประยกุต์ใช้ในลกัษณะตา่งๆ ซึ่งได้
กล่าวว่า รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactions model) เป็นกรอบความคิดหลักเก่ียวกับ
ประเภทของตวัแปรเชิงเหตใุนการศึกษาวิจยัสาเหตขุองพฤติกรรมของมนุษย์ และสรุปว่า สาเหตุ
ของพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาเหตุด้านสถานการณ์ (Situational 
factors) สิ่งท่ีอยู่รอบตวับุคคล ในหลากหลายรูปแบบทัง้แบบบุคคล และสภาพแวดล้อม ต่างมี
อิทธิพลตอ่ การกระท าของบคุคล  มกัอยู่ในลกัษณะท่ีบคุคลรับรู้ตีความสิ่งท่ีอยู่รอบตวั  และแสดง
พฤติกรรมเพ่ือปฏิสมัพันธ์กับสิ่งท่ีอยู่รอบตวันัน้ เช่น การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบ
ข้าง เม่ือบคุคลรอบข้างมีการแสดงออกเก่ียวกบัการสนบัสนนุช่วยเหลือตนอย่างไร ในปริมาณมาก
น้อยเพียงใด และมีความถ่ีขนาดไหน การแสดงออกเช่นนีเ้ป็นสถานการณ์ท่ีบคุคลรับรู้  แล้วน ามา 
ตีความว่า ตนได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมอย่างไร หลงัจากนัน้บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ี
เป็นผลของการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง กลุ่มสาเหตุด้านจิตลักษณะเดิม 
(Psychological traits) จิตลักษณะเดิมเป็นจิตลักษณะท่ีเกิดจากการสะสมตัง้แต่เด็กและติดตัว 
มาจนโต ซึ่งมักเป็นจิตลกัษณะท่ีมีพืน้ฐานมาจากการอบรมจากสถาบนัทางสงัคมท่ีส าคญั เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ทัง้นีย้งัพบว่ามีกลุ่มท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างจิตลกัษณะเดิม 
และสถานการณ์ สาเหตุด้านท่ีสาม ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นสาเหตุท่ีเกิด จาก
อิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตลกัษณะเดิมของบุคคลกับสถานการณ์ท่ีบุคคล ก าลงัเผชิญ ซึ่งเรียกว่า 
“Mechanical interaction” ส าหรับในกลุ่มสุดท้ายเป็นการอธิบายถึงสาเหตุด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ (Psychological states) เป็นจิตลกัษณะ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ/หรือ
ในเชิงคุณภาพได้มาก อนัเป็นผลของสถานการณ์ปัจจุบนัร่วมกับลักษณะของจิตเดิมของบุคคล
และมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด จิตลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์นี ้
เรียกว่า “จิตลักษณะตามสถานการณ์” คนท่ีอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อาจมีจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ในปริมาณท่ีตา่งกนัได้ เพราะขึน้อยู่กบัพืน้เพของจิตลกัษณะเดิมท่ีเก่ียวข้อง เช่น นิสยั
เครียดของบุคคล ส่วนจิตลักษณะตามสถานการณ์ อ่ืนๆ ท่ีส าคัญคือ เจตคติต่อพฤติกรรม มัก
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พบวา่ เจตคตขิองบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของเขามากด้วย นอกจากนี ้ความเช่ืออ านาจ
ในตนเฉพาะด้าน  

การวิจัยครัง้นีไ้ด้ยึดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคล จิต
ลกัษณะตามสถานการณ์ และลกัษณะตามสถานการณ์ร่วมกนัในการก าหนดกลุ่มตวัแปรเชิงเหตุ
ของพฤติกรรมการเรียนท่ีส่งผลตอ่ทกัษะชีวิตและทกัษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา
ในระบบการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 

 
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มีปัจจยัท่ีเป็นสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัออกไป โดยการ
รวบรวมผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัย  Webster & Sudweeks (2007) 
ศกึษาการพัฒนาคณุลกัษณะเฉพาะบุคคลและกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนการ
เรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการยกระดบัคุณภาพของการ
เรียนรู้ของนกัเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning) 
ท่ีใช้กันมากขึน้นีจ้ะท าโดยใช้การสะท้อนความคิดเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะและบทบาทของผู้ เรียน
มาเปล่ียนแนวคดิและความเช่ือในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ความเข้าใจในคณุลกัษณะของผู้ เรียนและ
กระบวนการการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning) ส่งผลตอ่การเรียนรู้ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล
และในระดบักลุ่ม หมายความว่ากิจกรรมจะด าเนินการในแง่ของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและ
กลุ่ม งานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่าลักษณะเฉพาะและบทบาทของผู้ เรียนกับการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์โครงการการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงายวิจยัของ Marie. (2000).ที่ศึกษาการเรียนรู้ส่วนบคุคลและประสิทธิภาพ
กลุ่ม บทบาทของการรับรู้ความสามารถโดยรวม พบว่า ปัจจัยท่ีแตกต่างกันของบุคคลอาจมี
ผลกระทบต่อความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร ได้แก่ ประสบการณ์เก่ียวกับงาน ความช านาญหรือ
ความรู้ก่อนหน้าอาจมีผลตอ่การรับรู้ความสามารถของตนเอง ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ของบคุคลนัน้มีความแตกตา่งกนัโดยมีสาเหตมุาจากลกัษณะภายใน
ของบุคคลเอง และสถานการณ์แวดล้อม ซึ่งสามารถน ามาจ าแนกเป็นตวัแปร 3 กลุ่ม ได้แก่ จิต
ลกัษณะเดมิ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และลกัษณะตามสถานการณ์ ดงัตอ่ไปนี ้
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จิตลักษณะเดมิ 
จิตลักษณะเดิม เป็นลักษณะภายในจิตใจของของบุคคลท่ีมีมาอยู่เดิม ซึ่งเป็น

ลักษณะท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ต้องใช้เคร่ืองมือวัดพิเศษ  หรือสะท้อนออกมาในรูปของ
พฤตกิรรม ประกอบด้วย 

สุขภาพจิตที่ดี 
ความหมาย 

กรมสขุภาพจิต (2559, น.4) ให้ความหมายไว้วา่สขุภาพจิต คือ ความเป็นสขุ
ของชีวิต อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการ จัดการปัญหาในชีวิต และสามารถพัฒนา
ตนเองเพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้ รวมถึงความดีของจิตใจ ในสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง มูลนิธิ
สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association Foundation, 2016, p.4) อธิบาย
ว่า สุขภาพจิตเป็นรากฐานส าหรับการคิด การส่ือสาร การเรียนรู้ ความยืดหยุ่นและความนับถือ
ตนเองน าไปสู่ความเป็นอยู่ส่วนตวัท่ีสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชนหรือสงัคม แต่ในมุมมอง
ขององค์การอนามัยโลก (WHO's) (World Health Organization, 2003) ได้อธิบายความหมาย
ของสขุภาพจิต (Mental Health) ในระดบัสขุอนามยัของประชากรโลกวา่สขุภาพจิตนัน้ไม่เพียงแต่
จะพิจารณาเฉพาะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ทางจิตใจเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงสุขภาพทางกายและสังคม
เป็นอยู่ ท่ี ดี ไม่ใช่แค่การขาดโรคหรือความพิการ แต่เป็นการแสดงถึงความเป็นอยู่ การรับรู้
สมรรถนะ แห่งตน อิสรภาพความสามารถระหว่างกันการพึ่งพาและการตระหนักถึงความมี
สติปัญญาและอารมณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ ถกูก าหนดให้เป็นสถานะของความเป็นอยูท่ี่บคุคลตระหนกัถึง
ความสามารถของพวกเขาสามารถท่ีจะรับมือกบัความเครียดตามปกติของชีวิตการท างานอย่างมี
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมไปยงัชุมชน เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคคลและ
ชมุชน ร่างกายและสขุภาพจิตมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก หมายความว่าหากร่างกายไม่แข็งแรง
อาจท าให้เกิดอาการทางจิตเวช และถ้าสุขภาพจิตท่ีไม่ดีอาจท าให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ ดังนัน้
สขุภาพจิตจึงควรเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคญัส าหรับทกุคนไม่ใช่แคส่ าหรับคนท่ีทกุข์ทรมานจาก
โรคทางจิตเท่านัน้ การศึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิตสามารถศึกษาได้ 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ  1) 
สภาพจิตใจ เป็นการศึกษาจิตใจท่ีเป็นสุข ภาวะสุขภาพของตนเอง ความเจ็บป่วยทางร่างกายท่ี
สง่ผลตอ่จิตใจและความเจ็บป่วยทางจิต 2) สมรรถภาพของจิตใจ เป็นการศกึษาความสามารถใน
การสร้างสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน รวมถึงจดัการกบัปัญหาในชีวิต 3) คณุภาพของจิตใจ เป็นการศกึษาการ
ด าเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง และสงัคม 4) ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้บคุคลมีสขุภาพจิตท่ีดี 

ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ คนในครอบครัวชมุชน การท างาน  รายได้ศาสนาความเช่ือของ แต่ละ
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บคุคลความสามารถในการท างาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (กรมสขุภาพจิต, 2559, น.5) 

การวดัสขุภาพจิตท่ีดี 
สุขภาพจิตเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม มี

อิทธิพลจากองค์ประกอบประกอบด้วยปัจจยัเส่ียง (Predisposing Factor) ต่างๆ ได้แก่ 1) ปัจจยั
ทางจิตวิทยาและชีววิทยาของแต่ละบุคคล 2) ปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม 3) โครงสร้างและทรัพยากร
ทางสงัคม และ 4) คณุคา่ทางวฒันธรรม ซึ่งเง่ือนไขของลกัษณะสขุภาพจิตท่ีดีคือการประเมินด้าน
อารมณ์ความรู้สึก และด้านความรู้ความเข้าใจของบุคคลต่อการด าเนินชีวิต แต่เดิมแบบทดสอบ
ความสอดคล้องในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky's Sense of Coherence : SOC) 
เป็นแนวคิดท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการบ่งชีสุ้ขภาพจิตท่ีดีเพราะเป็นตวัชีว้ัดสุขภาพทัง้ด้าน
อารมณ์และด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถใช้ในการคาดการณ์สุขภาพจิตในอนาคตได้  
(Korkeila, 2000, pp.12-13) แต่ในมุมมองของนายแพทย์ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา (2560, น.3-4) 
กล่าวว่า การประเมินสุขภาพจิตนัน้เก่ียวข้องกับสมองและจิตใจในมิติต่างๆ เช่น ความจ า 
(Memory) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ภาษา (Language) การจัดการ(executive 
functioning) การปรับตัว (Adaptive Functioning) การดูแลตนเอง (Capacity for Self-care) 
และสภาวะทางจิต (Psychological Status) สภาพจิต (Mental State Examination; MSE) เป็น
อีกวิธีหนึ่งในการตรวจวัดสุขภาพจิตเทียบเคียงกับการตรวจร่างกาย เพ่ือตรวจสอบหาความ
ผิดปกติของสภาพจิตใจด้วยวิธีการสงัเกตและการสมัภาษณ์ ในด้านตา่งๆ โดยบคุคลจะตอบสนอง
ตอ่การประเมินด้วยวาจา อารมณ์และพฤตกิรรม (ณหทยั วงศ์ปการันย์ และ สริุนทร์ พรลิขิตเสถียร
, 2552, น.1-2) ดังนัน้การเลือกใช้เคร่ืองมือในการประเมินท่ีเหมาะสม อาจต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบข้างต้นท่ีกล่าวมา ซึ่งเคร่ืองมือวดัความสอดคล้องในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี ้
ได้รับการพัฒนาและทดสอบในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของแบบวัดท่ีถูกพัฒนาขึน้เป็นภาษาไทยมีค่าไม่สูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ
แบบทดสอบเดิมแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเปรียบเทียบกับแบบทดสอบความสอดคล้องในการ
มองโลกฉบบัอ่ืน ๆ (สมพร สทุศันีย์, 2547, น.56-72) นอกจากนีด้ชันีชีว้ดัสขุภาพจิตของคนไทยถือ
เป็นอีกแบบวดัหนึ่งท่ีสร้างขึน้ตามนิยามความหมายของสขุภาพจิตท่ีกล่าวถึงความดีภายในจิตใจ 
โดยศึกษาความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ได้แก่ สภาพจิตใจ สมรรถภาพทางจิตใจ คุณภาพจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน ดังนัน้ดัชนีชีว้ัด



  

 

43 

สขุภาพจิตของคนไทยจงึเป็นการวดัท่ีใกล้เคียงกบัปัจจยัท่ีเป็นแกนของสขุภาพจิตหรือการวดัปัจจยั
โน้มน า กระตุ้น และป้องกนั (อภิชยั มงคล, 2545, น.7-8) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ในการศึกษาคณุสมบตัิทางจิตมิติของแบบวดัความภาคภูมิใจในตนเองของ 

Rosenberg ในเยาวชนไทย ปริทรรศ ศิลปกิจ และ อรวรรณ ศิลปกิจ (2559, น.15-28) ได้ศึกษา
คุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองในเยาวชนไทยอายุ 13 -24 ปี ท่ีเป็น
สมาชิกศนูย์เพ่ือนใจวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและ 11 จงัหวดัจากทุกภาค จ านวน 2,661คน 
โดยท าการสุ่มมาร้อยละ 20 จากประชากรทัง้หมด ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 551 คน พบว่า วยัรุ่นท่ี
ไม่มีปัญหาด้านสขุภาพจิต (ความวิตกกงัวล) จะมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์สงูกว่าวยัรุ่นท่ีมีปัญหา
ด้านสุขภาพจิต โดยมีค่า effect size (Cohen’s d) เท่ากับ 0.48 และในงานวิจยัของ ฉันทนา แรง
สิงห์ และสถิตย์ วงศ์สุรประกิต (2557) ซึ่งศึกษาสุขภาพจิตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน ของ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 โดยศกึษาความสมัพนัธ์และปัจจยัท านายทางสขุภาพจิตตอ่พฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา ใช้แบบวัดประเมินภาวะซึมเศร้าแบบ  ส ารวจความเครียด และแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียน พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนมีความสมัพนัธ์เชิงลบ (R = -0.0292, p < 0.01) กบั
ความเครียด ทัง้นีส้อดคล้องกับแนวคิดของ Hunt และ Eisenberg (2010) ท่ีวิเคราะห์ปัญหา
สขุภาพจิตและพฤตกิรรมชว่ยเหลือในหมูน่กัศกึษาระดบัวิทยาลยั ท่ีพบวา่ความผิดปกตทิางจิตของ
นกัศึกษาจะเก่ียวข้องกับการเข้าเรียนและผลการเรียน นอกจากนัน้ยงัพบว่าในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมี
ภาวะซึมเศร้าจะมีผลสมัพนัธ์กบัมาตรฐานทางวิชาการ ตา่งๆ เช่นเกรดเฉล่ีย และคะแนนการสอบ
อีกด้วย และ Brennan, Nygren, Stephens, & Croskey (2015) ได้ท าการวิจยัโดยวิเคราะห์ข้อมลู
ทุติยภูมิในระยะยาว (Longitudinal) กับเยาวชนอายุตัง้แต่ 17 ถึง 22 ปี ร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวจากหลากหลายวฒันธรรม จ านวน 248 คน ท่ีได้รับบริการโปรแกรมการดแูลสุขภาพจิต 
หลงัจาก 12 เดือนในการให้บริการ พบผลความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการให้คะแนนของเยาวชนใน
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมของสถาบนัการศึกษา การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
พบว่าการให้คะแนนการรับรู้ของเยาวชนในหน้าท่ีและประสบการณ์ในการบริการเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั การท านายผลการปฏิบตังิานของโรงเรียนการเข้าเรียนท่ีเพิ่มขึน้ของเยาวชน 

นอกจากนัน้ในด้านทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมยงัพบว่าสขุภาพจิตท่ี
ดี สง่ผลตอ่ทกัษะดงักล่าวเชน่กนั จากงานวิจยัของดารา ทีปะปาล และ ศริชญาน์ การะเวก (2561) 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมของบุคคล พบว่า บุคคลท่ีเป็นคนท่ีมีความ
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ฉลาดทางอารมณ์ซึ่งตีความได้ว่าเป็นลกัษณะสขุภาพจิตท่ีดีนัน้มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ตอ่พฤตกิรรมความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีสขุภาพจิตตามความหมายของกรม
สขุภาพจิต เน่ืองจากการวิจยันีศ้กึษาสุขภาพจิตท่ีดีของนกัศึกษาท่ีอยู่ในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และมีทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีดี ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงสรุปความหมายของสุขภาพจิตท่ีดี หมายถึง 
ความรู้สึก สภาวะทางจิตใจท่ีเป็นสุขในลกัษณะความมั่นคงทางจิตใจ และการจดัการความรู้สึก
ของตนเองในการปรับตวัให้มีความสขุอยู่กบัสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้เป็นอยา่งดี 

ส าหรับการวดัสุขภาพจิตท่ีดีในงานวิจยันีมี้การวดัด้วยแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงมา
จากดชันีวดัสขุภาพจิตคนไทยฉบบัสมบรูณ์ใหม่ปี 2560 เพ่ือวดัองค์ประกอบหลกั 2 ประการ ได้แก่ 
คณุภาพจิตภายใน และการจดัการสิ่งแวดล้อมรอบตวัและกระบวนการทางสงัคม มีลกัษณะเป็น
มาตรประเมินคา่ 6 ระดบั จากจริงท่ีสดุ (6) ถึง ไม่จริงท่ีสุด (1) ส าหรับผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจาก
แบบวดันีสู้ง แสดงว่ามีสุขภาพจิตท่ีดีมาก ส่วนผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวัดต ่า แสดงว่ามี
สุขภาพจิตไม่ดี ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพจิต พบว่า บุคคลท่ีมี
สขุภาพจิตท่ีดีจะสง่ผลตอ่พฤติกรรมอนัพึงประสงค์ของบคุคล เชน่ พฤติกรรมการเรียนท่ีดี และการ
พัฒนาทักษะต่างๆ ดงันัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงสรุปได้ว่าสุขภาพจิตท่ีดีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพ 6 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรสขุภาพจิตท่ีดีกบัตวัแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

 
 

สุขภาพจติทีด่ ี

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ ์
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ความหมาย 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Need for Achievement : nAch) หรือความต้องการ
ความส าเร็จ (Achievement Motive) จัดเป็นหนึ่งในสามประเภทของแรงจูงใจขัน้พืน้ฐานของ
มนุษย์ นอกจากแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ (Affiliative Motive) และแรงจงูใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) 
ซึง่ Próchniak (2016) ได้นิยามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ วา่เป็นผลมาจากความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นลักษณะท่ียั่งยืนและท าให้
ประสบความส าเร็จสงู ซึง่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะเก่ียวข้องกบัความใหม่และเป้าหมายท่ียากล าบาก
ท่ีบคุคลเลือก บคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ามกัจะเลือกเป้าหมายท่ีง่ายเพราะต้องการหลีกเล่ียง
ความเสียง บคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูมกัจะเลือกเป้าหมายท่ีมีความปานกลางถึงยาก Alam 
และ Mia (2006) ยืนยนัว่าบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูมีแนวโน้มท่ีจะต้องการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน เน่ืองจากมีแรงจงูใจในการท างานสงูเชน่กนั บคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะมีเป้าหมาย
ในการท างานท่ีสอดคล้องกับความสามารถของตน นอกจากนัน้ยังพบว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิสูงจะมีความยืดหยุ่นในการแสวงหาข้อมูลโดยละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดงันัน้จาก
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายไว้ ท าให้สามารถสรุป
ลักษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงว่าเป็นบุคคลท่ีไวต่อการรับรู้เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีต้องการด าเนินการแก้ไขด้วยตนเอง ยอมรับว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นเร่ืองปกติ ซึ่ง
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้จะถูกด าเนินการด้วยวิธีการแปลกใหม่อย่างเพียรพยายาม และเม่ือ
พิจารณาแล้วว่าจะสามารถด าเนินงานนัน้ได้ส าเร็จ ก็จะเกิดความพอใจ มีความสขุ มีก าลงัใจท่ีจะ
ด าเนินงานให้ส าเร็จและมีคณุภาพต่อไป จึงกล่าวได้ว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง เป็นผู้ ท่ีมี
ลกัษณะเด่น 3 ประการคือ 1) ท างานอย่างมีคณุภาพ 2) มีความอดทนเพียรพยายาม และ 3) มี
ความคาดหวงัตอ่ความส าเร็จของงานอย่างเหมาะสม 

การวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
วิธีการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแบบทั่วไป (General Achievement Motive) 

เร่ิมจากการวดัของนักจิตวิทยาด้วยวิธีการเล่าเร่ืองจากภาพ (Projective Technique) โดยการใช้
ภาพ TAT (Thematic Apperception Test) ซึ่งเป็นภาพเก่ียวกับบุคคลในสถานการณ์หนึ่งๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ถูกวดัเขียนอธิบายถึงความคิด ความต้องการ และการกระท าของตนเองในภาพ ทัง้ท่ี
เก่ียวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเหตุการณ์ในภาพนัน้ และน าไปตีความให้คะแนนตาม
เกณฑ์ของ (McClelland, 1980) จากการวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิด้วยวิธีการเล่าเร่ืองจากภาพ TAT 



  

 

46 

ซึง่การวดัดงักล่าวเหมาะท่ีจะใช้วดักบัผู้ถกูศกึษาท่ีเป็นผู้ ใหญ่และมีการศกึษาคอ่นข้างดี เพราะคน
ท่ีมีลกัษณะเช่นนีส้ามารถเขียนบรรยายเล่าเร่ืองราวต่างๆ ได้ค่อนข้างดี นอกจากนัน้ในกรณีท่ีผู้ มี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิค่อนข้างต ่า อาจวดัได้ไม่ละเอียดเท่าท่ีควร ดงันัน้จากข้อสงัเกตข้างต้น เฮอร์
แมนส์ ได้สร้างแบบวัดประเภทปรนัยท่ีมีข้อความเป็นตัวเลือก โดยค าถามทัง้หมดครอบคลุม
ลกัษณะของผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู 10 ประการ ได้แก่ 1) เป็นบคุคลท่ีมีความทะเยอทะยานสูง 
2) เลือกงานท่ีมีโอกาสท าส าเร็จได้สงู 3) มีความอตุสาหพยายาม 4) ยืนหยดัอยู่เป็นเวลานานเม่ือ
เผชิญกับงานท่ีมีความยากปานกลาง 5) เม่ือถูกขดัขวาง ขณะก าลงัพยายามท างานอย่างหนึ่งให้
ส าเร็จก็ไม่ย่อท้อ 6) รับรู้ว่าสิ่งตา่งๆ เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว 7) ทศันะเร่ืองเวลามุ่งท่ีอนาคต 8) เลือกผู้
ร่วมท างานจากความสามารถ 9) ชอบให้ผู้ อ่ืนรับรองตนด้วยผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ  
10) เป็นบุคคลท่ีท างานดี ได้ข้อค าถามตามเกณฑ์ดังกล่าว 92 ข้อ และน ามาวิเคราะห์แบบ 
Cluster Analysis เพ่ือเลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพดีได้ 29 ข้อ แบบวัดมีค่าความน่าเช่ือถือแบบ
ความสอดคล้องภายใน  (Internal Consistency) เท่ ากับ  0.82 และมีค่ าความ เท่ี ยงตรง 
(Discriminant Validity) อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่า ส่วนแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในประเทศไทยมีการ
สร้างแบบวดัรุ่นแรกขึน้ใน พ.ศ.2529 จากการศึกษาวิจยัข้าราชการของส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน โดย (จินตนา  บิลมาส และ คณะ, 2529) ภายใต้การแนะน าของดวงเดือน  
พันธุมนาวิน ซึ่งแบบวัดดังกล่าวเป็นการวัดส าหรับผู้ ใหญ่ เรียกว่า “รูปแบบและเป้าหมายการ
ท างาน” จ านวน 22 ข้อ ประกอบด้วยมาตร 6 ระดับ และมีผู้ นิยมน ามาใช้ลดเหลือ 10-15 ข้อ 
จากนัน้ในปี พ.ศ.2532 บุญรับ  ศักดิ์มณี ได้น าแบบวัดดังกล่าวมาปรับเพ่ือใช้วัดแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในเดก็และเยาวชน (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2553, น.41) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คือทัศนคติต่อการบรรลุความส าเร็จ ถือเป็นแรงจูงใจ

ภายในบุคคล รวมถึงรูปแบบของการวางแผนการกระท าและความรู้สึกกับความพยายามท่ีจะ
บรรลเุป้าหมาย จากงานวิจยัของ Chetri (2014) ศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของวยัรุ่นท่ีมีอิทธิพลตอ่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ได้รับอิทธิพลจากตวัแปรความรู้ความ
เข้าใจเพียงอย่างเดียว ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(r = 0.189**) และยังพบความแตกต่างระหว่างระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ (𝑥2 = 3.394, p < 0.05) สอดคล้องกับงานวิจยัของ Naveen (2016) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิกับภาวะด้อยสมัฤทธ์ิของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนท่ี
ได้รับการทดสอบความสามารถทางจิต จ านวน 435 คน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียแรงจูงใจใฝ่
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สมัฤทธ์ิของนกัเรียนกลุ่ม Over Achievement 185 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.24 และกลุ่ม Under 
Achievement 230 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.34 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 
พบว่า นกัเรียนท่ีมีภาวะความสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกนัจะมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีแตกตา่งกัน 
(t = 6.01, p<0.01) และพรชยั หนูแก้ว (2546) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านจิตลักษณะท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤติกรรมการมีวินยัของนกัศกึษา สถาบนัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ พบว่า  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระ ท่ีมีค่ามากท่ีสุดเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างการส่งเสริมของกลุ่มเพ่ือน กบัการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมจากสถาบนั วีถีชีวิตแบบพุทธ กับเจตคติต่อการเรียน การส่งเสริมของกลุ่ม
เพ่ือนกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และบุคลิกภาพเก็บตวั แสดงตวั กับค่านิยมทาง
วตัถ ุตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนท่ีเป็นการสร้างเง่ือนไข สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู มี
คา่ 0.63 หมายความว่า ตวัแปรอิสระส่งผลได้ประมาณ ร้อยละ 38.38 ประกอบด้วย ค่านิยมทาง
วตัถุ (b=.197) การสนับสนุนของครอบครัว (b=.163) การเห็นแบบอย่างของนักศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จ (b=.154) บคุลิกภาพเก็บตวั แสดงตวั (b=.129) เจตคติตอ่การเรียน (b=-.116) แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ (b=.074) และสุขภาพจิต (b=-.056) นอกจากนัน้ยังพิจารณาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ร่วมกับตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ นาฏอนงค์ 
บรูณสมภพ (2547) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างจิตลกัษณะกบัพฤติกรรมของคนดี ของนิสิตคณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า จิตลักษณะในด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  
ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัพฤติกรรม
ของคนดีในด้านความซ่ือสตัย์ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั ความเมตตา ความเอือ้เฟื้อ
และความขยนัหมัน่เพียร และมาริษา สก๊อต (2548) ศกึษาจิตลกัษณะและสถานการณ์ทางสงัคม
กบัพฤติกรรมรับผิดชอบตอ่การท างานของผู้ผลิตรายการโทรทศัน์. พบว่า ตวัแปรท านายร่วม  7 ตวั
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้ พบว่าสามารถท านายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการ
ท างาน ได้ร้อยละ 44  โดยเจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการท างาน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
เป็นตวัแปรท านายท่ีส าคญั และการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ พบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเจตคต ิ
การสนับสนุนทางสังคม ความเช่ืออ านาจในตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม ท่ีมีต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อการท างาน และอรนุช ศรีสะอาด (2554) ศึกษาตัวแปรคัดสรรด้านจิตลักษณะท่ี
สัมพันธ์กับการประเมินตนเองเก่ียวกับสมรรถนะการท าวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัสมรรถนะการ
ท าวิจัยของนิสิต ได้แก่ อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการก ากับตนเอง และสามารถ
พยากรณ์การประเมินตนเองด้านสมรรถนะการท าวิจยัได้ร้อยละ 25.30 
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นอกจากนัน้ยงัพบว่าแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบคุคลส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใน
เชิงนวตักรรมในการปฏิบตัิ จากงานวิจยัของ ธนกฤต แซโ่ค้ว (2557) ท่ีพบวา่ แรงจงูใจในการสร้าง
พฤติกรรมเชิงนวตักรรมส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลกร 
ตนัประภัสร, ธร สุนทรายุทธ, และ ไพรัตน์ วงษ์นาม (2556) ท่ีศึกษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความ
สร้างสรรค์และนวตักรรมของนกัเรียน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของผู้บริหารมีอิทธิพลเชิงลบต่อ
ระดบัความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรียน  

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้ วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ 
McClelland เน่ืองจากการวิจัยนีศ้ึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีอยู่ในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริง เพ่ือส่งเสริมให้นกัศกึษามีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และมีทกัษะ
การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีดี เน่ืองจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิถือเป็นแรงขับให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบและสามารถด าเนินงานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้เป็นอย่างดี 
ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกในรูปแบบของความรับผิดชอบและภาวะการเกิดผลสัมฤทธ์ิใน
ทกัษะต่างๆ เช่น การประสบความส าเร็จในการฝึกฝนทกัษะต่างๆ หรือสมัฤทธ์ิผลทางการศึกษา 
ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงสรุปความหมายของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลถกูกระตุ้นโดย
แรงขบัภายใน ซึ่งจะเร้าหรือชกัน าให้เกิดพฤติกรรมในสิ่งท่ีต้องการ ควบคมุทิศทางของพฤติกรรม
ท าให้แสดงพฤตกิรรมสิ่งหนึง่สิ่งใดให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ส าหรับการวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในงานวิจยันีมี้การวดัด้วยแบบสอบถามท่ีมีการ
ปรับปรุงมาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ซึ่งถือเป็นแบบวัด
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทัว่ไปส าหรับนกัวิจยักลุม่พฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือวดัองค์ประกอบหลกั 3 ประการ 
ได้แก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากความต้องการรู้ ต้องการเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (Cognitive 
drive) แรงจงูใจท่ีต้องการรักษาสถานะของตน และสิทธิของตน (Ego-enhancement drive) และ
แรงจูงใจท่ีเกิดจากความต้องการอยากเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน (Affiliation drive) มีลกัษณะเป็น
มาตรประเมินคา่ 6 ระดบั จากจริงท่ีสดุ (6) ถึง ไม่จริงท่ีสุด (1) ส าหรับผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจาก
แบบวดันีส้งู แสดงว่ามีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ส่วนผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดัต ่า แสดงว่ามี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบุคคลจะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และส่งเสริมให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิในทกัษะด้านตา่งๆ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงสรุปว่าแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะมีอิทธพลตอ่
พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กบัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพ 7 
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ภาพประกอบ 7 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัตวัแปรพฤตกิรรมและ 
ทกัษะการสร้างสรรค์ 

 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 
เจตคตต่ิอการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ความหมาย 
เจตคติ (Attitude) เป็นเร่ืองท่ีนกัจิตวิทยาให้ความสนใจศึกษาอย่างลึกซึง้ใน

แง่มุมต่างๆ อันจะเห็นได้จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่มากมาย นกัวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายเพ่ืออธิบายขอบเขตและรายละเอียดของเจตคติไว้โดย  Allport (1935, p.798) อธิบาย
ว่า เจตคติเป็นเร่ืองของระบบประสาทหรือสถานะความพร้อมทางจิตท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อวตัถุและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งนิยามท่ี
เรียบง่ายของทัศนคติคือความคิดหรือแนวโน้มท่ีจะกระท าในลักษณะใดอันหนึ่งเน่ืองจาก
ประสบการณ์และอารมณ์ ส าหรับ Katz (1960, p.168) อธิบายความหมายและรูปแบบการเกิด 
การปรับเปล่ียนเจตคติว่า  เจตคติคือการจูงใจของแต่ละบุคคลในการประเมินวัตถุเฉพาะใน
ลกัษณะท่ีดีหรือไม่ดีก็ตาม ซึ่งในระดบัจิตวิทยาสาเหตขุองการเกิดและการเปล่ียนแปลงเจคติจะ
พบได้ในการแสดงออกของด้านค่านิยมและความรู้ของบุคคล ทัง้นีเ้ง่ือนไขท่ีจ าเป็นในการกระตุ้น
หรือปรับเปล่ียนเจตคตินัน้จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัพืน้ฐานของกลไกป้องกนัตนเอง เชน่ อาจเกิด
จากภยัคกุคาม แรงกระตุ้นท่ีถกูคมุขงั สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยการขจดัภยัคกุคามความต่ืนเต้น
และความเข้าใจในตนเอง ทศันคติท่ีแสดงออกจะถกูปลกุเร้าด้วยตวัชีน้ าท่ีเก่ียวข้องกบัคา่นิยมของ
แตล่ะบคุคลและด้วยความจ าเป็นท่ีจะต้องยืนยนัภาพลกัษณ์ของตนเองและสามารถเปล่ียนแปลง
ได้โดยการแสดงความเหมาะสมของความเช่ือใหม่หรือท่ีมีการปรับเปล่ียนไปสู่แนวความคิดด้วย

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ ์

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 
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ตนเองด้วยวิธีการล้างสมองสมอง (Brain washing) ดงันัน้จึงเป็นไปได้ว่าการเกิดและเปล่ียนแปลง
ทศันคติต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเช่ือและการเรียนรู้ท่ีบคุคลให้ความสนใจ โดยสามารถยืนยนั
ได้จากงานวิจยัของ Gary, et al. (1977: 56) ท่ีศกึษาการสมัภาษณ์เพ่ือเปล่ียนแปลงเจตคติส าหรับ
ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง เป็นการตรวจสอบผลของการสมัภาษณ์ผู้ตอบท่ีถกูถามใน 2 ประเด็นคือ ประเด็น
เก่ียวกับโรคมะเร็ง และการป้องกันการลักทรัพย์ ในการสมัภาษณ์ครัง้แรกผู้ตอบไม่มีข้อมูลใดๆ 
เก่ียวกับประเด็นท่ีถูกสัมภาษณ์เลย แต่จะถูกให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครัง้ท่ีสอง ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติจะถูกวดัในการสมัภาษณ์ครัง้ท่ีสองและพบว่าค าถามท่ีถามเก่ียวกับมะเร็ง
สามารถเปล่ียนเจตคติของผู้ตอบท่ีมีตอ่โรคมะเร็งได้ แตก่ารสมัภาษณ์เก่ียวกับการป้องกนัการลกั
ทรัพย์ไม่ได้เปล่ียนเจตคติของผู้ตอบท่ีมีตอ่อาชญากรรม แสดงให้เห็นวา่เจตคตจิะเกิดขึน้เม่ือผู้ตอบ
ได้รับข้อมลูท่ีชดัเจน และยงัพบในงานวิจยัของ พรชยั หนแูก้ว (2546) ท่ีศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตดุ้าน
จิตลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการมีวินยัของนกัศกึษา สถาบนัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ พบว่า 
ตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนถึงร้อยละ 38 ประกอบด้วย ค่านิยมทางวตัถุ (b=.197) การ
สนับสนุนของครอบครัว (b=.163) การเห็นแบบอย่างของนักศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ (b=.154) 
บุคลิกภาพเก็บตัว แสดงตัว (b=.129) เจตคติต่อการเรียน (b=-.116) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
(b=.074) และสขุภาพจิต (b=-.056)  

การวดัเจตคต ิ
เจตคติเป็นความ รู้สึกและความเช่ือภายในของบุคคลท่ี เกิดจากการ

ประสบการณ์ การเรียนรู้ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ เจตคติจึงมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่า
รูปธรรม ดงันัน้การวดัเจตคตจิงึไมส่ามารถวดัได้โดยตรง แตส่ามารถวดัได้จากแนวโน้มของบคุคลท่ี
แสดงออกทางภาษาในรูปแบบของความคิดเห็นในลักษณะของค าพูด และการสังเกตจากการ
กระท า เง่ือนไขการวัดเจตคติเบือ้งต้นจึงเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงแต่สงัเกตได้จากการ
กระท าท่ีมีแบบแผน และการวดัเจตคติต้องมีการวดัทิศทางในเชิงบวกหรือลบ และระดบัความมาก
น้อยของทิศทางเจตคตินัน้ (ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์. 2553 น. 252-253) ดงันัน้จากแนวคิดนีจ้ึง
สอดคล้องกับมาตรวดัเจตคติในรูปแบบสเกลต่อเน่ืองหนึ่งมิติของความรู้สึกตรงข้าม จากบวกไป
ลบ หรือความรู้สกึชอบและไมช่อบ ของเทอร์สโตน และเชฟ ท่ีวดัความรู้สกึชอบพอ หรือตอ่ต้านเป้า
วตัถุทางจิตวิทยา (Psychological Object) พฒันาวิธีการคิดคะแนนประจ าข้อ (Scale Value) ให้
ตรงกับเจตคติ ท่ี มีอยู่ ในข้อความนัน้ๆ ด้วยวิ ธีการเปรียบเทียบคู่  (The Method of Paired 
Comparisons) วิธีการก าหนดขัน้คะแนนเท่ากัน (The Method of Equal – Appearing Intervals) 
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และวิธีให้ขัน้คะแนนต่อเน่ืองกัน (Method of Successive Interval) ทัง้นีค้ะแนนบ่งชี เ้จตคต ิ
(Attitude Score) ของค าถามแตล่ะข้อในมาตรวดัแบบเทอร์สโตนจะมีคา่ประจ าข้อ (Scale Value) 
ท่ีเป็นมธัยฐานของทุกข้อท่ีตอบเห็นด้วยแทนการใช้คะแนนเฉล่ียในการประเมิน (จิระวฒัน์  วงศ์
สวสัดิวฒัน์. 2547 น. 33-41) แต่เน่ืองจากมาตรวดัแบบเทอร์สโตน มีข้อจ ากัดเก่ียวกับผู้พิจารณา
ความเท่ียงตรงของข้อค าถามหลายประการ ลิเคอร์ต (Likert) จึงได้คิดสร้างมาตรวดัชนิดนีข้ึน้ มี
คุณลักษณะเป็นการประเมิน (Evaluation) และระดับการประเมิน (Degree of Favorable) ซึ่ง
มาตรวดัลิเคอร์ตสเกล (Likert Scale) เป็นมาตรท่ีได้รับความนิยมในการวดัเจตคติ เน่ืองจากมีการ
ประเมินค่าเชิงบวก – ลบ และระดับความเข้มของเจตคติใน 5 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
คณุลกัษณะของเจตคตท่ีิกลา่ววา่เจตคตมีิทิศทางและความเข้มของการประเมิน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การศึกษาเจตคติกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีผ่านมา  พบ

ความแตกต่างในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ เรียน ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยั ทศันคติของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาต่อการเรียนรู้ประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ (Higher Education 
Students’ Attitudes Towards Experiential Learning in International Business) ของ Meena 
Chavan (2011 pp. 126-143) ท่ีใช้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณในการด าเนินการวิจยั
ศกึษาการเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยธุรกิจระหว่างประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เบือ้งต้น
ประเมินผลนกัศึกษา 92 คนท่ีมีเชือ้ชาติตา่งกัน ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาชาวเอเชียมีเจตคติต่อ
เนือ้หากิจกรรมเชิงประสบการณ์ว่ามีความซับซ้อนเกินไปเม่ือเทียบกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ เจตคติ
ระหวา่งนกัศกึษาชาวเอเชียและนกัศกึษาคนอ่ืน ๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัอนัเน่ืองมาจากการเข้าชัน้
เรียน นกัศึกษาชาวเอเชียชอบเข้าร่วมกิจกรรมนีแ้ละได้เรียนรู้จากบทเรียน นอกจากนัน้ยังพบว่า
นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัก็มีเจตคติตอ่การเรียนรู้ประสบการณ์มีความแตกต่างกนัเช่นกนั โดย
นกัศกึษาหญิงระบวุา่การผสมผสานกิจกรรมเชิงประสบการณ์ในหลกัสตูรท าให้ภาระงานของพวก
เขาเพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนัน้ยงัพบวา่เจตคติของบคุคล สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากแนวคิดของประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ และศจีมาจ ณ วิเชียร (2561) ท่ีกล่าวว่าบุคคลท่ีมีเจตคติ
ตอ่ตนเองเก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบตัิจะส่งผลตอ่พฤติกรรมสร้างนวตักรรมของ
บุคคลนัน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต เชือ้อยู่นาน และสุนทร คล้ายอ ่า (2561) ท่ีศึกษา
ความสมัพนัธ์ขององค์กรนวตักรรมกบัพฤติกรรมนวตักรรมของครู: แนวคดิการวิเคราะห์และโมเดล
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สมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมนวัตกรรมการศึกษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการเปิดกว้างทาง  
ความคดิและลกัษณะความคดิริเร่ิมโดยผ่านเจตคติตอ่นวตักรรมการศกึษา 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้วิจยัเลือกใช้แนวคดิเจตคตติามความหมายของ 
Allport (1935) ท่ีกล่าวว่าเจตคติคือสภาวะทางจิตท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่งผลตอ่การตอบสนอง
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ต่างๆ เน่ืองจากการวิจัยนีศ้ึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้
ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนักศึกษาท่ีอยู่ในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และมีทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีดี ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงสรุปความหมายของเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจิต ความรู้สึกของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม นอกจากนัน้เจตคติดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม และ
ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะตา่งๆ  

ส าหรับการวดัเจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในงานวิจยันี ้
มีการวดัด้วยแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงมาจากแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ด้าน
นวตักรรมของ Ilbeykina et al. (2015) ซึ่งถือเป็นแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยตรง โดยผู้ วิจัยด าเนินการปรับปรุงแบบวัดดังกล่าว เพ่ือวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมในองค์ประกอบหลกั 2 ประการ ได้แก่ เจตคติตอ่การเรียนรู้การสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากทฤษฎี และเจตคติต่อการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากการปฏิบตัิ มี
ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จากจริงท่ีสุด (6) ถึง ไม่จริงท่ีสุด (1) ส าหรับผู้ ตอบท่ีได้
คะแนนรวมจากแบบวดันีสู้ง แสดงว่ามีเจตคติต่อการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมสูง ส่วน
ผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดัต ่า แสดงว่ามีเจตคติต่อการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ต ่า ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติพบว่า เจตคติต่อการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ของบุคคลจะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม และ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ดงันัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงสรุปว่าเจตคติต่อการเรียนรู้การ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม สง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กบัทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพ 8 
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ภาพประกอบ 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมกบัตวัแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และ 

ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

 

ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ความหมาย 

ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) เป็นจิตลักษณะท่ีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การยอมรับและเห็น
ความส าคญัท่ีต้องได้รับการศกึษาและพฒันาในตวับุคคล ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2557 น. 197-
198) ได้ให้ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต ไว้ว่าเป็นลกัษณะการคิดแบบคาดการณ์ไกลของ
บุคคล การยอมรับว่าผลท่ีเกิดขึน้ต่างๆ กับผู้ อ่ืนอาจเกิดกับตนได้ในสถานการณ์ท่ีเหมือนกัน 
มองเห็นถึงผลดีในการรอคอย โดยส่งผลให้สามารถวางแผนเพ่ือจดัการกบัพฤติกรรมของตน และ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นขัน้ตอน ตอ่เน่ืองในระยะหนึ่ง จากการให้ค านิยามของ Seginer (2003) 
ท่ีศึกษาการก าหนดอนาคตในวยัรุ่น: แบบบูรณาการมุมมองทางวฒันธรรมและนิเวศวิทยา กล่าว
ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) เป็นการมองถึงอนาคตของบุคคล มีการก าหนด
เป้าหมายการวางแผนการส ารวจทางเลือกอย่างมีสติ คณุสมบตัิเหล่านีมี้ความส าคญัเป็นพิเศษ 
ส าหรับบุคคลท่ีจะผ่านช่วงเวลาในการพฒันาและการเปล่ียนแปลง เพ่ือเตรียมตวัส าหรับอนาคต 
ดงันัน้การศกึษาลกัษณะมุ่งอนาคตจึงมีความเก่ียวข้องโดยเฉพาะกบัการพฒันาของวยัรุ่นท่ีอยู่ใน
สภาวะของการเปล่ียนแปลงและต้องเลือกอนาคต  

 
 

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์ 

เจตคตต่ิอการเรยีนรูด้า้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรม 
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การวดัลกัษณะมุง่อนาคต 
ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นจิตลกัษณะทัว่ไป (Trait) มีความคงท่ีไม่แปรเปล่ียน

ไปตามเวลาและสถานการณ์ท่ีมากระทบ อาจอยู่ในรูปแบบของความรู้สึก ความคิด หรือความ
ตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม ในการประเมินลักษณะมุ่งอนาคต จ าแนกการวิเคราะห์ลักษณะมุ่ง
อนาคต (Future Orientation) ด้วยลักษณะ 3 ประการ 1) การท่ีบุคคลมีความสามารถในการ
คาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต 2) ยอมรับว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคนอ่ืน อาจจะเกิดกบัตนเอง
ได้ และ 3) เห็นความส าคญัของสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้ในเชิงการเห็นคณุคา่ของเวลาและคณุคา่
ของรางวลั (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2557, น.196-197) การวดัลกัษณะมุ่งอนาคตมีงานวิจยัหลาย
งานวิจยัได้ศกึษาลกัษณะมุ่งอนาคตท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมตา่งๆ และได้มีการสร้างแบบวดัขึน้มาใช้
โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเป็นการสร้างแบบวดัชนิดมาตรประเมินรวมคา่ (Summate 
Rating Method) ประกอบในแนวคิดของลิเคอร์ต (Likert) โดยมีประโยคบอกเล่าทางลบและ
ทางบวก จ านวนหลายข้อ ประกอบกบัมาตร 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ทกุประโยค 
แล้วใช้คะแนนรวมแสดงปริมาณของลักษณะท่ีวดัของผู้ตอบ ทัง้นีแ้บบวัดท่ีถูกสร้างขึน้สามารถ
ตอบสนองต่อการสร้างและการพฒันาแบบวดัโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ทัง้แบบเชิงส ารวจ และเชิงยืนยนั   

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะมุ่ งอนาคต เป็นลักษณะท่ีพึงประสงค์ส่งผลต่อการประสบ

ความส าเร็จในชีวิต ซึง่ประกอบด้วยคณุสมบตัิดงันี ้(ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2557, น.194-195) คือ
ลกัษณะท่ีแสดงออกในรูปแบบของความคิด วิเคราะห์และพิจารณาของบุคคลเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ในปัจจุบนัว่าจะส่งผลอย่างไรในอนาคต ท่ีมีความซบัซ้อน (Complex) ของความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและสภาพแวดล้อม เหตกุารณ์ในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ในปัจจบุนั สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Horváth & Nováky (2016) ท่ีศกึษาการพฒันาโมเดลลกัษณะมุ่งอนาคต ในกลุ่มวยั
ท่ีก าลงัพฒันาสู่วยัผู้ ใหญ่ (Emerging Adulthood) ในประเทศฮงัการี พบว่า การประเมินรูปแบบ
โครงสร้างของลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) ประกอบด้วย ตัวแปรความสนใจใน
อนาคต (Future Interest) มีอ านาจการท านายสูงท่ีสุด 3.01% (R2 = 0.301) ขณะท่ี การมองเห็น
คณุคา่ในปัจจบุนั (Current Values) มีคา่อ านาจการท านาย 16.7% (R2 = 0.167) และแผนการใน
อนาคต (Future Plans) มีอ านาจการท านาย 11.5% (R2 = 0.115) ตามล าดับ ทัง้นีล้ักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนเกิดจากกระบวนการหลายขัน้ตอน (Multistage Process) เม่ือบุคคลมีการ
พิจารณาวางแผนด าเนินการสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจะผ่านการจูงใจ (Motivation) การวางแผน 
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(Planning) ประเมินทางเลือก (Evaluation) กระบวนการคิดเหล่านีไ้ด้รับอิทธิพลจากจิตลักษณะ
ประการอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการเห็นความส าคัญของเหตุการณ์ในอนาคต ขึน้ อยู่กับวัฒนธรรม 
กฎระเบียบ และประเพณีท่ีแตกต่างกัน สัมพันธ์กับการเรียนรู้ทางสงัคม การได้รับการสนับสนุน
และการสัง่สอนทัง้จากครอบครัวและสังคมรอบข้าง รวมถึงทกัษะอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และ
ฝึกฝน สอดคล้องกับงานวิจยัของพอลและเอลลิน (Webley & Nyhus, 2006) ศึกษาอิทธิพลของ
ผู้ปกครองท่ีมีผลตอ่ลกัษณะมุ่งอนาคตและพฤติกรรมการออมของเด็ก พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต
ของพ่อและลกัษณะมุ่งอนาคตของแม่มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกตอ่ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน
ของลูก (r = 0.280** และ r = 0.310**) และพ่อแม่ท่ีมีความซ่ือสัตย์ จะส่งผลต่อลักษณะมุ่ง
อนาคตของลูกเช่นกัน (r = 0.200** และ r = 0.150*) นอกจากนีย้งัผลว่าหากแม่มีพฤติกรรมการ
สบูบหุร่ีจะสง่ผลในเชิงลบตอ่ลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตนของลกู (r = -0.164*) และจากงานวิจยั
ของ ศศวิิมล เกลียวทอง (2556) ศกึษาตวัแปรท่ีส่งผลตอ่ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ลกัษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนจากเพ่ือน ส่งผลทางบวกต่อ
ทกัษะชีวิต โดยมีค่าน า้หนักของลกัษณะมุ่งอนาคตเท่ากับ .316 และงานวิจยัของพระมหาสุชาต ิ
ใหมอ่อน (2550) ท่ีศกึษาพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ พบว่าลกัษณะมุ่ง
อนาคตทางการเรียน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน นิสยัทางการเรียน สมัพนัธภาพกบัอาจารย์ 
และการสนบัสนนุการเรียนของผู้ปกครองสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียน ร้อยละ 53.90 

นอกจากนัน้ยงัพบว่าลกัษณะมุ่งอนาคตของบุคคล ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยของ สุขุมาล เกิดนอก (2559) ท่ีพบว่า ความมุ่งมัน่ และ
พลังการขับเคล่ือนในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในระดับบุคล  ซึ่งความ
มุ่งมั่นดงักล่าวในงานวิจัยของสุขุมาล เกิดนอก สามารถเทียบเคียงได้กับลักษณะมุ่งอนาคตใน
งานวิจัยนีท่ี้เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจเป็นแรงกระตุ้นพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมาย 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้ วิจัยเลือกใช้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต
ตามการอธิบายของดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2557) ท่ีกล่าวว่าลกัษณะมุ่งอนาคตจะแสดงออกมา
ในรูปแบบของความคิด วิเคราะห์และพิจารณาของบุคคลถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต มี
ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เน่ืองจากการวิจัยนีศ้ึกษาลักษณะมุ่งอนาคตด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาท่ีอยู่ในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง เพ่ือส่งเสริมให้
นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และมีทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดี 
ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงสรุปความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
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หมายถึง ความสามารถ ความคิด อารมณ์ แรงกระตุ้นของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงในการคาดการณ์ถึงผลในอนาคตต่อการสร้างสรรค์งานนวตักรรม และยอมรับว่าผลท่ี
เกิดกบัเราสามารถเกิดกบัคนอ่ืนๆ ได้เช่นกนั เพ่ือการบรรลถุึงผลลพัธ์ท่ีดี ท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จใน
พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ส าหรับการวดัลกัษณะมุ่งอนาคตด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในงานวิจยันีมี้
การวดัด้วยแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตนเฉพาะกิจ 
ของดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2557) ซึ่งถือเป็นแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตท่ีมีแนวทางในการปรับให้
เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างและเนือ้หาท่ีต้องการวดั โดยผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแบบวดัดงักล่าว 
เพ่ือวดัลกัษณะมุ่งอนาคตด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในองค์ประกอบหลกั 2 ประการ ได้แก่ 
การคาดการณ์ไกลว่าสิ่งท่ีกระท าลงไปในปัจจุบนัส่งผลต่ออนาคต และการยอมรับว่าผลท่ีเกิด
ขึน้กับตนเองสามารถเกิดขึน้กับผู้ อ่ืนได้เช่นกัน มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั จากจริง
ท่ีสุด (6) ถึง ไม่จริงท่ีสดุ (1) ส าหรับผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดันีส้งู แสดงว่ามีลกัษณะมุ่ง
อนาคตด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมสงู ส่วนผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดัต ่า แสดงว่ามี
ลักษณะมุ่งอนาคตด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมต ่า ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับลกัษณะมุ่งอนาคตพบว่าลกัษณะมุ่งอนาคตของบุคคลจะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ทกัษะด้านตา่งๆ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึง
สรุปว่าลักษณะมุ่งอนาคตด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์กบัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคตด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
กบัตวัแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

 

ลกัษณะมุ่งอนาคตดา้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์ 

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 
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การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ความหมาย 

การควบคุมตน (Self-Control) คือความสามารถในการปรับลักษณะ
บุคลิกภาพโดยการควบคุมตนเองและมีวินัยในตนเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วยการ
ควบคมุความคดิ อารมณ์ แรงกระตุ้นและสมรรถนะ (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2557, น.194-195) ซึ่ง
ในมุมมองของ Baumeister, Vohs, & Tice (2007, p.351) ให้ความหมายการควบคมุตนเองไว้ว่า
เป็นความสามารถในการตอบสนอง เป็นอุดมการณ์ คณุค่าทางศีลธรรม และความคาดหวงัทาง
สงัคม ซึง่การควบคมุตนเองช่วยให้บคุคลสามารถยบัยัง้การกระท าหรือค าพดูท่ีจะแสดงออกมา จึง
ท าให้บุคคลเกิดการตอบสนองท่ีแตกต่างกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ เดียวกันก็ตาม จาก
ความหมายดงักล่าวจึงท าให้นักจิตวิทยาให้ความสนใจกับการควบคมุตนเองด้วยเหตผุลในสอง
ประเดน็คือประเดน็ท่ีหนึง่ในทางทฤษฎีท่ีพิจารณาวา่การควบคมุตนเองถือเป็นกญุแจส าคญัในการ
ท าความเข้าใจลกัษณะและหน้าท่ีของบคุคล ประเด็นท่ีสองในทางปฏิบตัถืิอวา่การควบคมุตนเองมี
ความเช่ือมโยงกับพฤติกรรม อารมณ์ ความเพียร  ความล้มเหลวและแรงกระตุ้ นในการบรรลุ
เป้าหมายของบคุคล 

การวดัการควบคมุตน 
การวดัการควบคมุตน (Self – Control) ซึง่เป็นทกัษะของบคุคล มีการจ าแนก

การวดัออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) สงัเกตพฤติกรรมของตนเองเพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการก าหนด
พฤติกรรมขัน้ตอนต่อไป 2) ก าหนดเป้าหมายย่อย และเป้าหมายรวมของพฤติกรรม 3) สร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการกระท าพฤติกรรม และ 4) ให้รางวัลตนเองเม่ือกระท าตาม
เป้าหมายยอ่ยได้ส าเร็จ (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2557, น.196-197) มีงานวิจยัได้ศกึษาการควบคมุ
ตนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม โดยใช้แนวคิดของลิเคอร์ต (Likert) โดยมีประโยคบอกเล่าทางลบและ
ทางบวก จ านวนหลายข้อ ประกอบกบัมาตร 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ทกุประโยค 
แล้วใช้คะแนนรวมแสดงปริมาณของลกัษณะท่ีวดัของผู้ตอบ  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การควบคุมตนเองเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ใน

งานวิจัยลักษณะการควบคุมตนเองและประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (Honken, Ralston, & Tretter, 2016) แสดงให้เห็นถึงลกัษณะการควบคมุตนเอง
มีส่วนเก่ียวข้องกับผลการเรียนในเชิงบวกและผลการด าเนินงานทางวิชาการของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่าการควบคมุตนเองท านายผลการเรียนของนกัศกึษาได้ ระหว่าง 
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27% - 42% ซึ่งลกัษณะการควบคมุตนเองท่ีเก่ียวข้องอาจแสดงออกในเวลาและการจดัการศึกษา
เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนการควบคมุตนเองกับคะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจใน
การเรียน (Motivated Strategies for Learning Questionnaire: MSLQ) เวลาและมาตรการการ
จัดการศึกษาผลลัพธ์เหล่านีมี้ผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมตนเองในเชิงบวกของ
นกัศึกษา เช่นเดียวกับงานวิจยัของ Bani Ismail & Zawahreh (2017) ท่ีท าการวิจยัความสมัพนัธ์
ระหว่างการควบคมุตนเองกบัการเสพตดิอินเทอร์เน็ตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั Najran การวิจยันี ้
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือระบถุึงการควบคมุตนเองและความสมัพนัธ์กบัการติดอินเทอร์เน็ตระหว่างกลุ่ม
นกัศกึษามหาวิทยาลยั จ านวน 284 คน ผลการวิจยัพบความสมัพนัธ์ระหว่างการควบคมุตนเองกบั
การเสพติดอินเทอร์เน็ตโดยนกัศกึษาท่ีมีการควบคมุตนเองสงูจะมีการเสพติดอินเตอร์เน็ตต ่า ซึ่งได้
มีการวิเคราะห์ผลตวัแปรควบคมุเพิ่มเติมดงันี ้ได้แก่ ตวัแปรเพศไมพ่บความแตกตา่งในการเสพติด
อินเตอร์เน็ตแต่พบความแตกต่างในการควบคมุตนเอง โดยพบว่าเพศชายมีค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย = 
2.64) การควบคุมตนเองมากกว่าเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย = 2.58) และตวัแปรสาขาวิชาไม่พบความ
แตกตา่งในการเสพติดอินเตอร์เน็ตแตพ่บความแตกตา่งในการควบคมุตนเอง โดยพบว่านกัศกึษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรมีคา่เฉล่ีย (คา่เฉล่ีย = 2.67) การควบคมุตนเองมากกว่านกัศกึษาสาขาวิชา
มนษุยศาสตร์ (คา่เฉล่ีย = 2.54) จากผลการวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปได้วา่การควบคมุตนเองของ
นกัศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมมากกวา่ลกัษณะทางเพศและสาขาวิชาท่ีศกึษา 

นอกจากนัน้ยังพบว่าการควบคุมตนของบุคคล ส่งผลต่อทักษะท่ี ดีในการ
สร้างสรรค์ ซึ่งแสดงในรูปแบบของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีท่ีเป็นการวดัการกระท า การแสดงออกถึงการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถน าความรู้นัน้มาประยกุต์ใช้ในการเรียน ชีวิตประจ าวนั และ
สามารถถ่ายทอดสู่คนใกล้ชิดได้ จากงานวิจยัของ วรทศัน์ วฒันชีวโนปกรณ์ (2556) ท่ีศกึษาปัจจยั
เชิงเหตทุางจิตและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนกัศึกษา  ระดบัปริญญาตรี พบว่า 
ลกัษณะมุ่งอนาคต-การควบคมุตน เป็นตวัแปรการท านายท่ีส าคญัตวัหนึ่งส าหรับพฤตกิรรมใฝ่รู้ใฝ่
ดีท่ีมีการวดัเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์นวตักรรมในด้านการยอมรับนวตักรรมด้านวิชาการ และ
การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ดงันัน้จึงสอดคล้องกับทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมใน
งานวิจยันี ้

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้ วิจัยเลือกใช้ความหมายการควบคุมตนตาม
ค าอธิบายของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557) และของ Baumeister et al. (2007, p.351) ท่ีให้
แนวคิดว่าการควบคุมตนเป็นทักษะการควบคุมตนเองและมีวินัยในตนเองตามสถานการณ์ท่ี
เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงสรุปความหมายการควบคุมตนในการ
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สร้างสรรค์งานนวตักรรม หมายถึง ลักษณะภายในจิตของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ด้วยการสงัเกตพฤติกรรมตนเองของบุคคล ในการ
ควบคมุพฤติกรรมนัน้เพ่ือก าหนดเป้าหมายถึงผลท่ีต้องการ โดยการจดัการสภาพแวดล้อม รวมถึง
การให้รางวลัตนเองเม่ือเป้าหมายนัน้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการควบคมุตนของแต่ละบุคคลจะมี
ความแตกต่างกันไปเน่ืองจากเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยการอ้างอิงถึงแนวคิดด้าน
วฒันธรรมทางสงัคมของแตล่ะบคุคล 

ส าหรับการวดัการควบคมุตนด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในงานวิจยันีมี้การ
วดัด้วยแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตนเฉพาะกิจ ของ
ดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2557) ซึ่งถือเป็นแบบวดัการควบคมุตนท่ีมีแนวทางในการปรับให้เหมาะสม
กบักลุ่มตวัอยา่งและเนือ้หาท่ีต้องการวดั โดยผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแบบวดัดงักล่าว เพ่ือวดัการ
ควบคุมตนด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) การสังเกต
พฤติกรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 2) การก าหนดเป้าหมายย่อยในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม 3) การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
และ 4) การให้รางวลัตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวตักรรมส าเร็จ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดบั จากจริงท่ีสดุ (6) ถึง ไม่จริงท่ีสดุ (1) ส าหรับผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดันีส้งู แสดงว่า
มีการควบคมุตนด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมสูง ส่วนผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดัต ่า 
แสดงว่ามีการควบคมุตนด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมต ่า ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการควบคุมตน พบว่าจะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 
และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ทกัษะด้านต่างๆ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงสรุปวา่การควบคมุตนด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กบัทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพประกอบ 10 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของตวัแปรการควบคมุตนด้านการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมกบัตวัแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และ 

ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

การควบคมุตนดา้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์ 

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 
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ลักษณะตามสถานการณ์ 
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากเพ่ือน และการ

สนบัสนนุด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 
ความหมาย 

Shumaker & Brownell (1987, p.13) ได้นิยามการสนับสนุนทางสั งคม 
(Social Support) ว่าเป็นการแลกเปล่ียนทรัพยากรระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองคนคือผู้ ให้และ
ผู้ รับ โดยให้ความส าคญักบัคณุภาพชีวิตของผู้ รับ เช่ือมโยงกบัการรับรู้เจตนาของทัง้สองฝ่าย ทัง้นี ้
มีความหมายสองประการท่ีสามารถอธิบายค าจ ากัดความของการสนบัสนุนทางสงัคมได้ อนัดบั
แรกแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้กับผู้ รับซึ่งอาจมี
อิทธิพลตอ่การสนบัสนนุ ประการท่ีสองแสดงให้เห็นวา่มีสองมมุมองท่ีมีตอ่การสนบัสนนุทางสงัคม
และสิ่งเหล่านีอ้าจแตกต่างออกไป การสนับสนุนทางสงัคมมักเกิดขึน้ระหว่างผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของ
กลุ่มเดียวกัน แต่อาจมีข้อยกเว้นในกรณีเป็นการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทุกข์ยากและคน
แปลกหน้าเข้ามาชว่ยเหลือ คนท่ีแสดงออกถึงมิตรภาพตอ่กนัและกนั เช่น รอยยิม้หรือค าทกัทายท่ี
เป็นมิตรจากคนแปลกหน้า ซึ่งถกูตีความว่าเป็นรูปแบบของการเลีย้งดรู่วมกนั จากการค้นคว้าวิจยั
พบว่าการให้ข้อมูลเชิงลึกว่าคนแปลกหน้าสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อย่างไร Streeter & Franklin (1992, p.81) ได้รวบรวมข้อสังเกตว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็น
โครงสร้างแบบหลายมิติครอบคลุมความหลากหลายของความสมัพนัธ์พฤติกรรมและผลกระทบ 
ซึ่งการเช่ือมตอ่ของบคุคลกบัสภาพแวดล้อมทางสงัคมสามารถเกิดขึน้ได้ในสามระดบั คือ ระดับท่ี
หนึ่งเป็นระดบัชมุชนผ่านกลไกของการรวมกลุ่มทางสงัคม ระดบัท่ีสองเป็นระดบัเครือข่ายผ่านการ
โต้ตอบและการแลกเปล่ียนทางสังคมท่ีหลากหลายและระดบัท่ีสามเป็นความสนิทสนมระหว่าง
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมความรู้สึกและค าแนะน าเก่ียวกับส่วนบุคคลด้านชีวิตของพวกเขา และการ
สนบัสนุนทางสงัคมมกัเกิดขึน้ภายในบริบทของครอบครัวเพ่ือน และเพ่ือนร่วมงาน ระหว่างเพ่ือน
บ้านและในกลุ่มสนบัสนนุท่ีสร้างขึน้เป็นพิเศษ ทัง้นีผ้ลกระทบท่ีเกิดขึน้ของการสนบัสนนุทางสงัคม
อาจเป็นได้ทัง้เชิงบวก เชิงลบหรือเป็นกลางก็ได้ ซึง่ประโยชน์ของการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีมีตอ่ของ
ผู้ ให้การสนับสนุน เป็นสาเหตุเชิงบวกท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการช่วยเหลือ แต่ผู้ ให้การ
สนับสนุนอาจรู้สึกเหน่ือยล้าทางอารมณ์เกิดจากการกลัวความขัดแย้งระหว่างบุคคล และใน
บางครัง้การสนบัสนนุทางสงัคมก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบเม่ือการสนบัสนนุนัน้เป็นภยัคกุคามตอ่
ความคดิในการจดัการตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเองของบคุคล (Lu, 1997, pp.618-619) 

Relandeau, Cherubini, Sevet, & Lafreniere (2009, pp.16-17) อธิบายว่า
การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) ในปัจจุบนัแตกต่างจากรูปแบบในอดีตโดยไม่ค านึงถึง
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ความเป็นเอกเทศของบุคคล แต่ในปัจจุบันการสนับสนุนทางสังคมเป็นการเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ Audrey และคณะ จึงให้ความส าคญักับการ
สนับสนุนทางสังคมส่วนบุคคล  (Personalised Social Support) ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
แนวโน้มทางสังคมและวิธีการให้ความช่วยเหลือทางสังคมใหม่ท่ีน ามาใช้เม่ือปลายทศวรรษท่ี 
1980 มีต้นก าเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นผลมาจากการศกึษาเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิ
ด้านจิตอายุรเวท ซึ่งการสนับสนุนทางสงัคมส่วนบุคคลจะขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ชีวิตของบุคคล
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือ งานวิจัยหลายเร่ืองชีใ้ห้เห็นถึง
ประโยชน์ของการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีมีตอ่ของผู้ ให้การสนบัสนนุ และเป็นสาเหตเุชิงบวกท่ีส่งผล
ตอ่ความพึงพอใจในการชว่ยเหลือ แตผู่้ ให้การสนบัสนนุอาจรู้สึกเหน่ือยล้าทางอารมณ์เกิดจากการ
กลวัความขดัแย้งระหวา่งบคุคล และในบางครัง้การสนบัสนนุทางสงัคมก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบ
เม่ือการสนบัสนุนนัน้เป็นภัยคกุคามต่อความคิดในการจดัการตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเอง
ของบุคคล (Lu, 1997, pp.618-619) ส าหรับการเกิดการสนับสนุนทางสังคมนัน้ Barrera และ 
Ainlay ได้อธิบายถึงรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม 6 รูปแบบ ดงันี ้1) ความช่วยเหลือด้าน
วสัด:ุ จดัหาวสัดท่ีุจบัต้องได้ทัง้ในรูปแบบของเงินและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นวตัถทุางกายภาพ 2) การให้ความ
ช่วยเหลือเก่ียวกับพฤติกรรม: การแบ่งปันงาน 3) ปฏิสัมพันธ์แบบสนิทสนม: พฤติกรรมการให้
ค าปรึกษา เช่น การฟังการดูแลแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและความเข้าใจ 4) ค าแนะน า: ให้
ค าแนะน าข้อมลูตา่งๆ 5) ข้อเสนอแนะ: ให้ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมความคิดหรือความรู้สกึของตน 
และ 6)ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ี เป็นบวก: มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือความสนุกสนานและ 
ผอ่นคลาย 

การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
การสนับสนุนทางสังคมเป็นการแลกเปล่ียนท่ีส าคัญระหว่างบุคคลและ

เครือข่ายส่วนบุคคลหรือท้องถ่ินและมีส่วนเก่ียวข้องกับผลลัพธ์ต่างๆ เช่น การแยกตวัทางสงัคม 
ภาวะซึมเศร้า ความเครียด ปัญหาสุขภาพ การศึกษา และประสิทธิภาพการท างาน ดชันีการวัด
และประเมินการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุในการค านวณและตีความคณุลกัษณะเครือขา่ย
สว่นบคุคล คือ องค์ประกอบของครอบครัว เพ่ือน และสมาชิกในเครือข่าย หนึ่งในผลลพัธ์หลกัของ
แบบสอบถามท่ีประเมินการสนับสนุนทางสังคมหรือเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์ประกอบของ
เครือข่ายในรูปแบบของสัดส่วนของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนบ้าน 
(Hlebec et al., 2012, pp.1-24) แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างองค์ประกอบ
และคุณภาพของความสัมพันธ์ในสังคมของสมาชิกเครือข่าย คือแบบวัด The Social Support 
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Resources (SSR) ได้รับการพฒันาขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการประเมินการสนบัสนนุทางสงัคม 5 
ด้าน ได้แก่ อารมณ์ สงัคม การเงิน การปฏิบตัิ และค าแนะน าหรือการให้ข้อมลู แบบวดั SSR ถือว่า
เป็นแบบวัดท่ีมีคุณภาพสูงด้วยการทดสอบซ า้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ด้วยวิธีการหาความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิตัง้แต่ 0.31 ถึง 0.71 และวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) 
ได้คา่ความสอดคล้องภายในส าหรับการวดัคือ 0.76 (Streeter & Franklin, 1992, p.89) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การศึกษ าการสนับสนุนทางสังคมส่ วน ใหญ่ จะเป็นการศึกษาใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและหาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนๆ จากงานวิจยัของ Mohd 
Mahzan. Awang, Kutty, & Ahmad (2014, pp.261-270) ท่ีศกึษาการรับรู้และการสนบัสนุนทาง
สังคมกับความสามารถในการปรับตวัของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 กับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนีย้งัศกึษาวิธีการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการปรับตวัทางวิชาการสงัคม และการปรับตวั
ทางอารมณ์ ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบรายบคุคลเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลการเล่าเร่ืองจากนักศึกษามหาวิทยาลัยจ านวน 16 คน เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงและการ
พฒันาในการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากมหาวิทยาลยั เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัว พบว่า
การปรับตัวทางวิชาการ การปรับตัวทางสังคม และความรู้สึกในกลุ่มนักศึกษาใหม่ขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพ่ือน และครอบครัว จากการศกึษาครัง้นี ้
ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของสงัคมเพ่ือน และครอบครัวท่ีมีส่วนช่วยในการปรับตวัของนกัศกึษาให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆ สิ่งส าคญัคือการสร้างการสนบัสนนุทางสงัคมแบบไม่เป็น
ทางการได้ผลมากกว่า นอกจากนัน้ยงัพบว่าบรรทดัฐานและคา่นิยมทางสงัคมวฒันธรรมมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการก่อตัวของเครือข่ายทางสังคม นอกจากการสนับสนุนทางสังคมจะมีอิทธิพล
โดยตรงต่อตัวแปรอ่ืนแล้ว ยังสามารถเป็นตัวแปรร่วมในการศึกษาอีกด้วย นอกจากนัน้ยังพบ
อิทธิพลของการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเรียนดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัของ Baker 
(2013, pp.632-650) ท่ี ศึ กษ าการสนับ สนุ นท างสั งคม และความ ส า เร็จ ในการศึ กษ า
ระดบัอดุมศกึษาของนกัศกึษาวิทยาลยัแอฟริกนั อเมริกนั และลาติน มุง่เน้นไปท่ีการสนบัสนนุส่วน
บุคคลจากสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย มีการทดสอบจ าแนกระหว่างรูปแบบการสนับสนุนทาง
สงัคมกับเชือ้ชาติและเพศของนักศึกษา ผลการวิจยัพบว่าอิทธิพลของคณาจารย์โดยเฉพาะการ
สนบัสนนุจากคณาจารย์เป็นสิ่งส าคญัส าหรับความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา 

นอกจากนัน้ยังพบว่าการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีดี จากงานวิจยัของวสนัต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท (2558) ศึกษาปัจจยัท่ี
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ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวตักรรมระดบับุคคลในส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พบว่า เครือข่ายทางสงัคมของบุคคลมีความสมัพันธ์กับผลงานสร้างสรรค์นวตักรรมระดบับุคคล
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ธนกฤต แซ่โค้ว (2557) ศกึษาปัจจยัด้านองค์กรท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมเชิง
นวตักรรมในการปฏิบตัิงานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอตุสาหกรรมแปรรูปเนือ้สตัว์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า การสนับสนุนจากผู้ บริหารส่งผลต่อพฤติกรรมเชิง
นวตักรรมในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับงานวิจยัของ รัตนา บรรณาธรรม (2562) ท่ีพบว่า การ
สนบัสนนุจากผู้บริหารและการสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
สร้างนวตักรรมของข้าราชการส านกัอนามยั ซึง่สิ่งท่ีได้รับการสนบัสนนุ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการคิดเชิงนวตักรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบความร่วมมือกบัทีมในการสร้างนวตักรรม
ใหม่ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม มีเงินรางวลัพร้อมการมอบ
เกียรติบตัร ตลอดจนการจดังานแสดงนวตักรรมในรูปแบบนิทรรศการ การเสวนา แบง่ปัน และบง่ชี ้
ความรู้ท่ีได้จากการคิด มาสร้างและพัฒนาผลงาน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้ นพฤติกรรมสร้าง
นวตักรรมคดิแก้ ปัญหาในการปฏิบตังิาน 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้ วิจัยเลือกใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
ตามแนวคิดของ Relandeau และคนอ่ืน ๆ (2009) ท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมส่วนบุคคล 
(Personalised Social Support) ด้านจิตอายรุเวท ซึง่จะขึน้อยูก่บัการวิเคราะห์ชีวิตของบคุคลและ
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือ โดยการสนบัสนนุทางสงัคมตามแนวคิด
ดงักล่าวผู้วิจยัน ามาประยกุต์กบัรูปแบบของการสนบัสนุนทางสงัคมของ Barrera & Ainlay (1983 
cited in Streeter & Franklin, 1992, p.83) ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงสรุปความหมายของการสนับสนุน
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน และจากสถาบนัการศึกษา หมายถึง การท่ี
นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมเอาใจใส่เก่ียวกบัการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมในด้านตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับ 

ส าหรับการวัดการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
เพ่ือนและสถาบนัการศกึษาในงานวิจยันีมี้การวดัด้วยแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบ
วัดการสนับ สนุ นท างสั งคม ของ  Hlebec et al. (2012) คื อแบบวัด  The Social Support 
Resources (SSR) ประเมินการสนับสนุนทางสังคม 5 ด้าน ได้แก่ อารมณ์  สังคม การเงิน การ
ปฏิบตัิ และค าแนะน าหรือการให้ข้อมูล โดยผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแบบวดัดงักล่าว เพ่ือวดัการ
สนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ในองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ด้านวสัด ุ
ด้านปฏิสมัพนัธ์ และด้านข้อมูล มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั จากจริงท่ีสุด (6) ถึง ไม่
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จริงท่ีสดุ (1) ส าหรับผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดันีส้งู แสดงว่ามีการสนบัสนนุทางสงัคมด้าน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมสงู ส่วนผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดัต ่า แสดงว่ามีการสนบัสนนุ
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมต ่า ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
สนับสนุนทางสังคม พบว่า จะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม และ
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ทกัษะด้านตา่งๆ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงสรุปว่าการสนบัสนนุทางสงัคมด้าน
การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กับทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพประกอบ 11 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมกบัตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และ 

ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

 

การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ 
ความหมาย 

การถ่ายทอดความรู้ มีความหมายใน 2 ลักษณะซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ ท่ีอยู่ใน
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้ เรียน และผู้สอน  ซึ่งในมุมมองส าหรับผู้ เรียนนัน้การถ่ายทอดความรู้ 
หมายถึง การถ่ายโยงความรู้ (Transfer of Learning) ท่ีผู้ เรียนมีอยู่แล้วน าไปใช้กบัความรู้ใหม่ท่ีได้
เรียนเพิ่มเติม และส าหรับมุมมองส าหรับผู้สอน การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง ผู้สอนสามารถน า
ความรู้นัน้มาสู่ผู้ เรียนด้วยวิธีการสอนต่าง ๆ เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้ สอนมาสู่ผู้ เรียน 
ความส าคญัของการถ่ายทอดความรู้ในประเด็นนีจ้ึงอยู่ท่ีผู้สอนจะมีวิธีการสอนและถ่ายทอดให้
ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างไร (ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ , 2553, น.193-197) 
กระบวนการของการถ่ายทอดความรู้นัน้ค่อนข้างมีความซบัซ้อน ดงัเห็นได้จากทฤษฎีส าหรับการ

การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์ 
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ถ่ายทอดความรู้ เช่น รูปแบบการส่ือสารท่ีมีพืน้ฐานจากความคิด (The Communication Model 
based on The Ideas) เป็นรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับอิทธิพลจากการเกิดเสียง
ดัง โดยทั่วไปเสียงรบกวนสามารถขัดขวางการรับส่งข้อความ ดังนัน้ความแตกต่างระหว่าง
แหล่งข้อมลูและจดุหมายปลายทางมีแนวโน้มว่าข้อความท่ีได้รับจะเบี่ยงเบนจากข้อความต้นฉบบั
จนกระทัง่เปล่ียนหรือท าลายข้อความนัน้ ดงันัน้ขัน้ตอนการเข้ารหสัและถอดรหสัจึงเป็นขัน้ตอนท่ี
ส าคัญท่ีสุดของรูปแบบนี ้รูปแบบเกลียวความรู้ (The Knowledge Spiral Model) พืน้ฐานของ
ทฤษฎีนีคื้อความแตกต่างระหว่างความรู้ถือเป็นกุญแจส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผลของ
กระบวนการแปลงเกิดขึน้ระหว่างและภายในบคุคลทัง้ด้านคณุภาพและปริมาณ เกลียวความรู้ถกู
สร้างขึน้เม่ือการแปลงความรู้ความเข้าใจท่ีคลุมเครือและชดัเจนในระดบัท่ีสูงขึน้ (Thomas และ 
Prétat, 2009, pp.25-34) และวงจรการเรียนรู้ของ Kolb (Kolb learning cycle) ท่ีแบง่ขัน้ตอนการ
เรียนรู้ออกเป็น 4 ขัน้ตอนตาม ความรู้สึก (feeling) การรับรู้ (perceiving) การคิด (thinking) และ
การกระท า (acting) เป็นกระบวนการเรียนรู้เม่ือผู้ เรียนปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเกิดการเรียนรู้
ขัน้ตอนแรก ท่ีเรียกว่า Concrete Experience หรือประสบการณ์ตรง จากการจบัต้อง ทดลองด้วย
ตนเอง (Active Experimentation) เรียนรู้จากความรู้สึกสมัผสัตรง มากกว่าจากการคิด เรียนรู้จาก
ผลท่ีเกิดขึน้ จากการลองถกูลองผิด เม่ือคิดทบทวนประสบการณ์ของตนเอง และสงัเกตจากผู้ อ่ืน ก็
จะเข้าสู่ขัน้ตอน  Reflective Observation ซึ่งใช้การคิดแบบปัญญาญาณ (Intuitive Thinking) 
เกิดขึน้จากการสมัผสัโดยตรงกบัสิ่งนัน้หรือเหตกุารณ์ จนมีความเข้าใจคณุคา่หรือความหมายของ
กิจกรรมนั น้ ๆ  และ เกิดความ เข้ าใจ เชิ งคุณ ค่าต่อตน เอง  แ ล้ ว เข้ าสู่ ขั น้ ตอน  Abstract 
Conceptualization คือสร้างทฤษฎีขึน้ในใจ ท าให้เกิดการคิดเชิงระบบ และบูรณาการหรือ
สงัเคราะห์อย่างมีแบบแผน เสนอเป็นทฤษฎี สนใจเร่ืองหลกัการและนามธรรม มากกว่ารูปธรรม
หรือการปฏิบตัิจริง เม่ือน าทฤษฎีนัน้ไปใช้ตดัสินใจหรือแก้ปัญหา ก็จะเข้าสู่ขัน้สดุท้ายของวงจร คือ 
Active Experimentation (วิจารณ์ พานิช, 2559, น.260) 

ส าหรับงานวิจยันีจ้ะพิจารณาถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้
ของ Kolb เน่ืองจากงานวิจยันีไ้ด้ใช้ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential 
Learning) ตามทฤษฎีวัฎจักรการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Kolb (Klob, 1984) เป็นตัวแปร
แฝงภายใน (Endogenous Variable) ซึง่พิจารณาองค์ประกอบพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวฏัจกัรทัง้ 
4 แบบ ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบคิดอเนกนยั (Divergers) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบดดูซึม 
(Assimilator) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบคิดเอกนัย (Convergers) และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ปรับปรุง (Accommodators) ส าหรับวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ta
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เรียนรู้ทัง้ 4 รูปแบบ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้เร่ิมจากวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะตอ่พฤติกรรม
การเรียนรู้แบบคิดอเนกนยั (Divergers) คือ ผู้สอนควรจดัให้มีการการอภิปรายผลท่ีเก่ียวข้องกับ
หวัข้อในการศึกษาทัง้แบบชัน้เรียน กลุ่มย่อย และสองต่อสอง โดยการก าหนดโครงงานกลุ่ม การ
เขียนเรียงความ การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตัวอย่างเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจ หรือสะเทือนอารมณ์ ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีความในสามารถการรับรู้และสร้างจินตนาการ
จากการเรียนรู้ได้ รูปแบบพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบดดูซึม (Assimilator) มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ี
เหมาะคือ ผู้สอนควรบรรยายเนือ้หาความรู้ท่ีบอกเหตผุลข้อเท็จจริง มีการสาธิตวิธีการแก้ปัญหาทัง้
แบบสดหรือแบบวีดิทัศน์ มอบหมายให้ผู้ เรียนได้อ่านต ารา มอบหมายงานวิจัยเก็บข้อมูล
ภาคสนาม หรือเก็บข้อมลูจากการค้นคว้าในห้องสมดุ และวิเคราะห์ข้อมลู จะท าให้ผู้ เรียนสามารถ
สรุปหลกัการหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ ได้จากการฟังบรรยายและการอ่านต ารา รูปแบบพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบคิดเอกนัย (Convergers) วิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะคือ ผู้ สอนควรมีการสาธิต 
ปฏิบตัิการทดลองท่ีน าโดยค าถาม การบ้านให้แก้ปัญหา บทเรียนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มอบ
งานให้คิดโมเดล และให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการทัศนศึกษา หรือกรณีศึกษา  จะท าให้ผู้ เรียน
สามารถน าแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้และส าหรับพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบปรับปรุง (Accommodators) คือผู้สอนควรจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ท างานเป็น
ทีม มีการอภิปรายและระดมความคิด การท าโครงงาน การแก้ปัญหาปลายเปิด การฝึกเขียน
เรียงความ กิจกรรมท่ีน า โดยการตัง้ค าถาม การน าเสนอ การปฏิบตัิ ได้แก่ ทศันศกึษา การสวมบท 
การแสดงบทบาทจ าลอง การเรียนจากกรณีศกึษา การเรียนแก้ปัญหา และการเรียนโดยให้บริการ 
ท าให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวัได้ดีในการท างาน และสามารถคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง 
(วิจารณ์ พานิช, 2559, น.261) 

สามารถสรุปได้ว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้จะส่งผลต่อของพฤติกรรมเรียนรู้ทัง้ 4 
รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้แบบคิดอเนกนัย (Divergers) การเรียนรู้แบบคิดเอกนัย (Convergers) 
และการเรียนรู้แบบปรับปรุง (Accommodators) จะมีวิธีการสอนโดยให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิ ลงมือท า
โดยให้เกิดประสบการณ์ตรง ส่วนการเรียนรู้แบบดูดซึม (Assimilator) จะมีวิธีการสอนแบบ
บรรยาย หรือการมอบหมายให้อา่นต าราเพ่ือให้ผู้ เรียนซึมซบัด้วยการอ่านและการฟัง ดงันัน้ผู้สอน
จึงต้องพิจารณาวิธีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
การเรียนในแต่ละรายวิชาและหลกัสูตรเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ของผู้ เรียน 
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การวดัการถ่ายทอดความรู้ 
การวัดการถ่ายทอดความรู้ กล่าวได้อีกนยัหนึ่งคือการประเมินการสอน  ซึ่ง

เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพิจารณาการสอนของผู้สอนให้ดียิ่งขึน้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
เพ่ือให้การประเมินการสอนมีความเท่ียงตรง ต้องอาศยัการประเมินในหลายองค์ประกอบ โดย
พิจารณาให้ครบทัง้ระบบ ได้แก่ การประเมินเก่ียวกบัตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) ส าหรับงานวิจยันีก้ารวดัการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอน มีวตัถุประสงค์
ในการวดัประเมินผลท่ีตวัป้อน (Input) คือการประเมินเก่ียวกับองค์ประกอบในตวัผู้สอนท่ีจะเอือ้
ต่อการสอน โดยผู้ เรียนจะประเมินจะประเมินจากเหตกุารณ์ในการเรียน และพฤติกรรมการสอน
ของผู้สอน เช่น เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ และใช้วิธีการสอนแบบ
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสม และประเมินผลท่ีกระบวนการ (Process) ของการสอนโดยพิจารณาผลด้านการ
ด าเนินการสอน ได้แก่สถานการณ์ในการสอน การใช้อปุกรณ์ประกอบการสอน งานท่ีให้ผู้ เรียนท า 
เป็นต้น ซึ่งในการประเมินผลท่ีกระบวนการ จะพิจารณาว่าใช้วิธีการ และรูปแบบการสอน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีพฤติกรรมตามท่ีต้องการ มีการใช้
อุปกรณ์ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม ซึ่งให้ผู้ เรียนเป็นผู้ประเมินโดยใช้วิธีการประเมินผลการสอนใน
ระยะยาว คือ ตลอดภาคการศึกษา หรือตลอดปีการศึกษาต้องระลึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในการ
สอนตัง้แตต้่นจนมาถึงวนัท่ีตอบแบบประเมิน แบบประเมินดงักล่าวนิยมสร้างเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) หรืออาจสร้างแบบปลายเปิด (Open End) ทัง้นีใ้นการสร้างแบบ
ประเมินผลชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ สิ่งท่ีต้องพิจารณาคือ การสร้างข้อความให้มีลกัษณะการ
ประมาณค่า ใช้ลักษณะประโยคนิมาน (Positive) ความหมายในเชิงบวก กับประโยคนิเสธ 
(Negative) ความหมายในเชิงลบ และให้ครบองค์ประกอบของการด าเนินการสอน ซึ่งต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกัน อาจจ าแนกเป็นการประเมินในภาพรวม กับการประเมินการสอนโดย
สรุปจากการพิจารณาในเกณฑ์หรือในแง่มุมต่างๆ ดังนี  ้การดึงดูดการสอน การให้ทราบ
วัตถุประสงค์ การจัดระบบเนือ้หา การใช้แนวทางการเรียน ลักษณะการถาม-ตอบ การให้ท า
กิจกรรมการเรียน ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน การให้การเสริมแรง และการส่งเสริมความ
ทรงจ า การเพิ่มพนูประสบการณ์ และการวดัผล (บญุชม ศรีสะอาด, 2541, น.149-157) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การศึกษาการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เรียนของผู้ เรียนส่วนใหญ่มีลกัษณะของการหาอิทธิพล และความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรทัง้สอง 
จากงานวิจัยของ จิรภา ค าทา (2558) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของ
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อาจารย์กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ท่ี
ศกึษากบันกัศกึษา จ านวน 260 คน พบผลความสมัพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งพฤตกิรรมการสอนของ
อาจารย์กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในรายด้าน ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการเรียน
ภายนอก (r = 0.373**) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับการเรียนสามารถสงัเกตเห็นได้ และ
ด้านพฤติกรรมการเรียนภายใน (r = 0.396**) ท่ีเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เรียน และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการสอนของอาจารย์รายด้านพบความสมัพันธ์ ดงันี ้ด้านการ
เตรียมการสอน (r = 0.283**) ด้านการจัดการเรียนการสอน (r = 0.403**) ด้านบรรยากาศใน
ห้องเรียน (r = 0.359**) และด้านการวัดผลและการประเมินผล (r = 0.397**) จากผลการวิจัย
ดงักล่าวท าให้เห็นถึงอิทธิพลของการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ท่ีดีของผู้ เรียนทัง้ท่ีสงัเกตเห็นได้และไม่สามารถสงัเกตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยักลยุทธ์
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ โดย Mohd Mahzan Awang, Ahmad, 
Wahab, & Mamat (2013, pp.35-40) ศึกษากลยุทธ์การสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ (Effective Teaching Strategies to Encourage Learning Behaviour) โดย
ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพ่ือสงัเกตการณ์ในการจดัการเรียนการสอนสามช่วง 
โดยครูผู้หญิงชาวมาเลเซีย อายุ 39 ปี ท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ในโรงเรียนหลาย
เชือ้ชาติ ผลการวิจัยพบว่าครูมักใช้กิจกรรมส่งเสริม "ค าถามและค าตอบ" และ "การคาดเดา
กิจกรรมค าตอบ" เพ่ือให้นักเรียนได้ รับความสนใจ โดยครูสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหล่านัน้ ในช่วง 5 นาทีแรกนกัเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในชว่งแรกระหว่างกลยทุธ์ท่ี
ครูและนักเรียนใช้ในตอนต้นของบทเรียนครูถามนกัเรียนสองสามค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน ถึงแม้นักเรียนจะมีพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน แต่ส่วนใหญ่ตอบค าถามท่ีครูท า ใน
ขณะเดียวกนันกัเรียนบางคนก็รบกวนบทเรียนด้วยการพดูออกมา ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตช่วงท่ี
สองแสดงให้เห็นวา่ในช่วงเร่ิมต้นของบทเรียนนกัเรียนสว่นใหญ่ไมส่นใจการปรากฏตวัของครูในชัน้
เรียน จากนัน้ครูก็ถามค าถามหลายข้อเพ่ือดึงดดูความสนใจของนกัเรียนและกระตุ้นให้นกัเรียนมี
สว่นร่วมในบทเรียน ผลท่ีตามมาคือนกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมลดลงและเร่ิมให้ความสนใจ
กับบทเรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสถานการณ์นีอ้าจเกิดจากการกระท าของครู ในช่วงท่ีสาม
นักเรียนท างานในกลุ่มและได้รับปัญหาท่ีแตกต่างกันท่ีจะแก้ไขข้อมูลและได้รับการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากครูผู้สอนดงันัน้ข้อค้นพบนีช้่วยในการค้นหาการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยครูเป็นผู้ มี
บทบาทในการให้ค าแนะน าและการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองส าหรับนักเรียน ส่งผลให้การเกิด
ปัญหาการหยุดชะงักน้อยลงในบทเรียน ผลลัพธ์โดยรวมจากการสังเกตทัง้สามช่วงเวลาพบว่า 
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กิจกรรมการให้ก าลังใจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีการสนใจเรียน อย่างไรก็ตามยงัสังเกตได้ว่า
พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดความยุ่งยากยงัคงมีอยู่ในช่วงแรก สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่ากิจกรรมการ
ให้ก าลงัใจจะได้รับความสนใจจากนกัเรียนส่วนใหญ่ แตส่ิ่งส าคญัคือครูผู้สอนต้องแสดงให้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเร่ิมในการจดักิจกรรมในชัน้เรียนท่ีเก่ียวข้องกับนกัเรียนทุกคน
เป็นส าคญั 

นอกจากนัน้ยงัพบว่าการถ่ายทอดความรู้ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวฒันธรรมการ
เรียนรู้ของกลุ่ม ส่งผลตอ่การสร้างสรรค์งานนวตักรรมเช่นกัน จากงานวิจยัของ ชลกร ตนัประภสัร 
และคนอ่ืน ๆ (2556) ท่ีพบว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรส่งผลต่อความสร้างสรรค์และ
นวตักรรมของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาระดบัการ ศึกษาขัน้พืน้ฐานของกลุ่มโรงเรียน
ทัว่ไป สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศจีพรรณ แสงอ่อน, กฤษณะ ดาราเรือง, และ สมเดช สิทธิพงศ์
พิทยา (2560) ท่ีศึกษาสมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
สมรรถนะทางนวตักรรมได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัด้านการจดัการความรู้ 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นผู้วิจยัเลือกใช้แนวคดิวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วย
วงจรการเรียนรู้ของ Klob (1984) ตามทฤษฎีวฎัจกัรการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ทัง้ 4 รูปแบบ 
และแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2541) เก่ียวกบัการดงึดดูการสอน ด้วยการแนวทางการเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอน การให้การเสริมแรง และการ
สง่เสริมความทรงจ า การเพิ่มพนูประสบการณ์ และการวดัผล ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึสรุปความหมาย
ของการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ หมายถึง กระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้ท่ีนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้รับจากอาจารย์ผู้ สอน
เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านเนือ้หา และ ด้าน
ตวัแทน 

ส าหรับการวดัการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในงานวิจยันี ้
มี การวัด ด้วยแบบสอบถาม ท่ี ผู้ วิจัยป รับป รุงขึ น้จากแบบวัดการถ่ ายทอดความ รู้ ของ 
ชัยยศ ชัยนิลพันธ์ (2542) ประยุกต์กับแนวคิดการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของ บุญชม ศรี
สะอาด (2541) โดยพิจารณาให้ครบทัง้ระบบ ได้แก่ การประเมินเก่ียวกับตัวป้อน (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) โดยผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแบบวดัดงักล่าว เพ่ือ
วดัการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ในองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ด้าน
เทคนิค ด้านเนือ้หา และด้านตวัแทน มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั จากจริงท่ีสดุ (6) ถึง 
ไม่จริงท่ีสดุ (1) ส าหรับผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดันีส้งู แสดงว่ามีการถ่ายทอดความรู้ด้าน
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การสร้างสรรค์งานนวตักรรมสงู ส่วนผู้ตอบท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวดัต ่า แสดงว่ามีการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมต ่า ทัง้นีจ้ากการประมวลผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
ถ่ายทอดความรู้ พบว่า จะส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม และ
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ทกัษะด้านตา่งๆ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงสรุปวา่การถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กบัทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม แสดงได้ดงัภาพประกอบ 12 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของตวัแปรการถ่ายทอดความรู้กบัตวัแปร
พฤตกิรรมการเรียนรู้และตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์นวตักรรม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคดิทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยมนีเ้ป็นรูปแบบประเภทหนึง่ของทฤษฎีท่ีศกึษาถึงสาเหตุ

ของพฤติกรรมของบุคคล (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2550, น.89-93) ในการศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรมของมนษุย์ท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุส าคญัหลายด้าน จากงานวิจยัท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนท่ีสามารถสงัเกตได้ของบคุคลมีผลมาจากการมีปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม 
ถ้าสภาพแวดล้อมไมเ่ปล่ียนก็จะไมเ่กิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียน ซึง่จากมมุมองท่ีกล่าว
ว่าพฤติกรรมภายในคือองค์ความรู้ไม่สามารถสังเกตเห็น ดงันัน้พฤติกรรมท่ีแสดงออกจึงเป็นตวั
แปรส าคญัท่ีบ่งชีก้ารเรียนรู้ของมนุษย์ประกอบด้วย 3 ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กัน ได้แก่ เง่ือนไข (สิ่งเร้า) 
พฤติกรรม (การตอบสนอง) และสภาพท่ีเกิดขึน้ (ผลตอบแทนหรือการลงโทษ) (Huong, 2011, 
p.409)  
 

การถ่ายทอดความรูด้า้นการสรา้งสรรค์

งานนวตักรรมจากอาจารยผู์ส้อน 
ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์ 
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ภาพประกอบ 13 กรอบแนวคดิการวิจยั 

สรุปได้ว่า จากกรอบแนวคิดหลกัท่ีใช้ในการวิจยัดงักล่าว ตลอดจนการทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร สามารถสร้างแบบจ าลองสมมติฐานท่ี
แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และ
ลกัษณะตามสถานการณ์ ท่ีส่งผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ ดงัภาพประกอบ 14 

 
 

ทกัษะการสรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

จติลกัษณะตามสถานการณ์ 

- เจตคตต่ิอการเรียนรูด้า้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักกรม 

- ลกัษณะมุง่อนาคตในการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

- การควบคุมตนในการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรม 

ลกัษณะตามสถานการณ์ 

- การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคม

ดา้นการสรา้งสรรคง์าน

นวตักรรมจากเพื่อน 

- การถ่ายทอดความรูด้า้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรมจาก

อาจารย ์

- การรบัรูก้ารสนบัสนุนดา้นการ

สรา้งสรรคง์านนวตักรรมจาก

สถาบนัการศึกษา 

พฤติกรรมการเรยีนรู ้

แบบประสบการณ์ 

(Experiential Learning) 

1)การเรียนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบคิด

อเนกนยั (Divergers)  

2)การเรียนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบดูด

ซมึ (Assimilator)  

3)การเรียนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบคิด

เอกนยั (Convergers)  

4)การเรียนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบ

ปรบัปรุง (Accommodators) 

จติลกัษณะเดิม 

- สุขภาพจติที่ดี 

- แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
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ภาพประกอบ 14 แสดงแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นของทกัษะการสร้างสรรค์ 
งานนวตักรรมตามสมมตฐิาน 

สัญลักษณ์ภายในภาพประกอบ 2.14 สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ส่ีเหล่ียม แทน ตวัแปรสงัเกต 
วงกลม แทน ตวัแปรแฝง 
ลกูศร แทน ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปร  

Behexp 

DIVER ASSIM 

Forien 
FUTUR 

PATIEN 

CONVE ACCOM 

Mhealth 

INMET 

ENMET 

OBSER 

Contr 

GOAL 

ENVIR 

AWARD 

Nach 

COGNI 

EGOEN 

AFFIL 

Frsup 

FRMAT 

FRINTE 

FRDAT 

Attit 
ATTTH 

ATTPC 

Tranf 

TCTRA 

KMTRA 

AGTRA 

Insup 

INMAT 

ININTE 

INDAT 

SKKML 

Skinno 
SKALB 

SKENT 

SKRIS 

SKLED 
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อักษรย่อในภาพประกอบสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
 

ตาราง 1 แสดงสญัลกัษณ์ภายในภาพประกอบแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นของทกัษะชีวิต
และงานอาชีพตามสมมตฐิาน 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกต แทน 
1. ตวัแปรแฝงภายนอก (Exgenous Variables) 
Mhealth  สขุภาพจิตท่ีดี 
 INMET คณุภาพของจิตภายใน 
 ENMET การจดัการสิ่งแวดล้อมรอบตวัและกระบวนการทางสงัคม 
Nach  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 COGNI แรงจงูใจทางปัญญา (Cognitive drive) 
 EGOEN แรงจงูใจในสิทธิของตน (Ego-enhancement drive) 
 AFFIL แรงจงูใจในการยอมรับ (Affiliation drive) 
Attit  เจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 ATTTH เจตคตติอ่การเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากทฤษฎี 
 ATTPC เจตคตติอ่การเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากการ

ปฏิบตัิ 
Forien  ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 FUTUR ลกัษณะการคาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมในอนาคต 
 PATIEN การยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ได้ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
Contr  การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 OBSER การสงัเกตพฤตกิรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรม 
 GOAL การก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 ENVIR การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรม 
 AWARD การให้รางวลัแก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวตักรรมส าเร็จ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกต แทน 
Frsup  การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

เพ่ือน 
 FRMAT การสนบัสนนุด้านวสัดกุารสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
 FAINTE การสนบัสนนุด้านปฏิสมัพนัธ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

เพ่ือน 
 FRDAT การสนบัสนนุด้านข้อมลูการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
Tranf  การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ 
 TCTRA การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 KMTRA การถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 AGTRA การถ่ายทอดความรู้ด้านตวัแทนการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
Insup  การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

สถาบนัการศกึษา 
 INMAT การสนบัสนนุด้านวสัดใุนการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

สถาบนัการศกึษา 
 ININTE การสนบัสนนุด้านสง่เสริมความภาคภมูิใจในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 
 INDAT การสนบัสนนุด้านข้อมลูในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

สถาบนัการศกึษา 
2. ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) 
Behexp  พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
 DIVER การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอเนกนยั 
 ASSIM การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบดดูซมึ 
 CONVE การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบคดิเอกนยั 
 ACCOM การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบปรับปรุง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกต แทน 
Skinno  ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 SKKML ทกัษะในการคิดสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยอ้างอิงจากทฤษฎี

ความรู้ 
 SKALB ทกัษะความสามารถในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 SKENT ทกัษะความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 SKRIS ทกัษะในการยอมรับความเส่ียงในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 SKLED ทกัษะด้านภาวะผู้น าในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 

สมมตฐิาน : แบบจ าลองสมมติฐานโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองสขุภาพจิตท่ีดี 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตใน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การรับรู้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม  และการรับ รู้การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษา ท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

อิทธิพลของสุขภาพจิตที่ดี 
H1DE: สขุภาพจิตท่ีดีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
H1iE: สขุภาพจิตท่ีดีมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดย

ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

H2DE: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

H2iE: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี อิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
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อิทธิพลของเจตคตต่ิอการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
H3DE: เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอ่

พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
H3iE: เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีอิทธิพลโดยอ้อมตอ่

ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
อิทธิพลของลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

H4DE: ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

H4iE: ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อ
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
H5DE: การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
H5iE: การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีอิทธิพลโดยอ้อมตอ่ทกัษะ

การสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก

เพื่อน 
H6DE: การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนมี

อิทธิพลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
H6iE: การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนมี

อิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

อิทธิพลของการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
อาจารย์ 

H7DE: การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์มี
อิทธิพลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

H7iE: การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์มี
อิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
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อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษา 

H8DE: การสนับสนุนทางสังคม ด้านการส ร้างสรรค์ งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษามีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม 

H8iE: การสนับสนุนทางสังคม ด้านการส ร้างสรรค์ งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษามีอิทธิพลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
H9DE: พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มีอิทธิพลโดยตรงต่อทักษะการ

สร้างสรรค์งานนวตักรรม 



 
 

 

 
บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยัครัง้นีศ้ึกษาจิตลกัษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ
ทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการศกึษา เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรสขุภาพจิตท่ีดี แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ลักษณะมุ่งอนาคตในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การรับรู้การสนบัสนนุทาง
สังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม  และการรับ รู้การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษา ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีมีผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ซึ่งผู้วิจยัด าเนินการวิจยัตามล าดบั
ขัน้ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือและคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. การรายงานดชันีความกลมกลืน 
6. การปรับแบบจ าลอง 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ของสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์ 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะนวตักรรมการจดั
การเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะการจดัการโลจิสติกส์และการ
คมนาคมขนสง่ จ านวน 2,621 คน (ส านกัสง่เสริมวิชาการ, 2561) รายละเอียดดงัตาราง 1 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คือ นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีมีประสบการณ์การเรียนและการท างานจริงมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เพ่ือกลุ่มตวัอยา่งจะได้มีประสบการณ์และข้อมลูมากพอส าหรับการท าความเข้าใจ
ในตวัแปรท่ีต้องการศึกษา และเพ่ือให้การสุ่มขนาดตวัอย่างมีจ านวนขนาดตวัอย่างท่ีเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างทักษะชีวิต ครัง้นี ้จึงใช้หลักเกณฑ์ตามหลักการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมลิสเรสซึ่งใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) 
ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างในกรณีท่ีข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างและจ านวนพารามิเตอร์จึงควรอยู่ในอตัราส่วน 10-20 ตอ่ตวัแปรสงัเกต (Hair, 2010) 
ส าหรับในการวิจัยครัง้นีใ้ช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดขนาดตัวอย่างซึ่งมีพารามิเตอร์ท่ีต้องการ
ประเมินคา่ตวัแปรแฝงทัง้หมดด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 31 ตวั โดยให้มีการประมาณคา่ 20 เทา่ของตวั
แปร จึงได้ขนาดตวัอย่างขัน้ต ่า 620 คน และค านวนขนาดตวัอย่างในแตล่ะคณะตามสดัส่วนของ
ขนาดตวัอย่างท่ีก าหนดกบัจ านวนประชากร (ร้อยละ 23.6) ในการวิจยัครัง้นีเ้ก็บขนาดตวัอย่างซึ่ง
เป็นข้อมลูท่ีครบสมบรูณ์ได้จ านวน 625 คน ท าการสุม่กลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบง่เป็นชัน้
ภูมิ (Stratified Sampling) โดยจ าแนกนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ตามคณะท่ีศกึษาจ านวน 10 คณะ และ
สุม่ตวัอยา่งจากทัง้ 10 คณะ 

ตาราง 2 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีศกึษา 

คณะ ประชากร ตัวอย่าง 
คณะบริหารธุรกิจ 1,316 311 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 155 37 
คณะศลิปศาสตร์ 129 30 
คณะนิเทศศาสตร์ 68 16 
คณะวิทยาการจดัการ 310 73 
คณะนวตักรรมการจดัการเกษตร 50 13 
คณะศกึษาศาสตร์ 48 11 
คณะการจดัการธุรกิจอาหาร 404 95 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

คณะ ประชากร ตัวอย่าง 
คณะอตุสาหกรรมการเกษตร 67 16 
คณะการจดัการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนสง่ 74  17 

รวม 2,621 620 

 
เคร่ืองมือและคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขัน้ตอนการ

พฒันาแบบวดัในการศกึษามีขัน้ตอนทัว่ไป ดงันี ้
1. ศกึษาข้อมลูแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสร้างเคร่ืองมือ

วดัของแตล่ะตวัแปร  
2. สร้างแบบวัดเพ่ือศึกษาแต่ละตัวแปรตามท่ีก าหนดแนวทางศึกษาไว้ใน

แบบจ าลองการสร้างเคร่ืองมือวดัแตล่ะตวัแปรมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
สว่นท่ี 1 เป็นข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และลกัษณะทางการศกึษา 

ได้แก่ เพศ คณะ และเกรดเฉล่ีย ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) และแบบเติม
ค าในชอ่งวา่ง จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับจิตลักษณะเดิม ได้แก่ สุขภาพจิต ท่ีดี และ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีลกัษณะค าถามเป็นมาตรวดั 6 ระดบัในแตล่ะข้อ จ านวน 23 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติท่ีดี
ตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์นวตักรรม และ
การควบคมุตนเองในการสร้างสรรค์นวตักรรม มีลกัษณะค าถามเป็นมาตรวดั 6 ระดบัในแต่ละข้อ 
จ านวน 34 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การสนบัสนุน
ทางสังคมด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์
นวตักรรมจากอาจารย์ และการสนบัสนนุด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม มีลกัษณะค าถามเป็นมาตร
วดั 6 ระดบัในแตล่ะข้อ จ านวน 38 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ได้แก่ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอเนกนัย (Divergers) ด้วยวิธีคิดแบบดูดซึม (Assimilator) 
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ด้วยวิธีคิดแบบคิดเอกนยั (Convergers) ด้วยวิธีคิดแบบปรับปรุง (Accommodators) มีลกัษณะ
ค าถามเป็นมาตรวดั 6 ระดบัในแตล่ะข้อ จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนท่ี 6 เป็นค าถามเก่ียวกับทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม มีลกัษณะ
ค าถามเป็นมาตรวดั 6 ระดบัในแตล่ะข้อ จ านวน 25 ข้อ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบวัดจ านวน 1 ฉบับ 
ประกอบด้วยเคร่ืองมือวดัตวัแปรท่ีส าคญั คือ เคร่ืองมือวดัจิตลักษณะเดมิ เคร่ืองมือวดัจิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ เคร่ืองมือวัดลักษณะตามสถานการณ์ เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ และเคร่ืองมือวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

จิตลกัษณะเดมิ 
เป็นการสอบถามลักษณะภายในจิตใจของนักศึกษาท่ีมีมาอยู่เดิม ซึ่งเป็น

ลักษณะท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ต้องใช้เคร่ืองมือวัดพิเศษ  หรือสะท้อนออกมาในรูปของ
พฤตกิรรม ประกอบด้วย 

แบบวดัสขุภาพจิตท่ีดี  
ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้ตามนิยามปฏิบตัิการจากแนวคดิของ กรมสภุาพจิต 

(2558) รวมทัง้ประยุกต์แบบวดัสุขภาพจิตขึน้จากดชันีวดัสุขภาพจิตคนไทยฉบบัสมบูรณ์ใหม่ ปี 
2550 ของกรมสุภาพจิต (2558) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบ
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ในลกัษณะของมาตราส่วนประมาณคา่ 6 ระดบั พิสยัของคะแนนอยู่
ระหวา่ง 10 – 60 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนสุขภาพจิต ไว้ดังนี ้ส าหรับ

ข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “คอ่นข้างไมจ่ริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบ
ในช่อง “ไมจ่ริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไมจ่ริงท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบ
ให้คะแนนตรงกันข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 2 
คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “คอ่นข้างไมจ่ริง” ให้ 4 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริงท่ีสดุ” ให้ 6 คะแนน ความหมาย
ของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนแบบวดัสขุภาพจิตมากกว่าแสดงวา่มีสขุภาพจิตดีกว่าผู้ตอบท่ีได้
คะแนนน้อยกวา่ 
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การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวัดสุขภาพจิตท่ีดี ฉบบัทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 10 

ข้อ ผู้วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการหาคา่ความสอดคล้อง (IOC : Item 
Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีค่า 
IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า .50 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานนัท์, 2551, น.
166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวุฒิโดยสรุป จากข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ มี
ความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ านวน 6 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 = 4 ข้อ 
สรุปว่าข้อค าถามทัง้หมดมีคา่ IOC > .50 จึงสามารถใช้ข้อค าถามได้ทัง้หมด ผู้วิจยัปรับโครงสร้าง
ภาษาเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนัน้น าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบวดัสขุภาพจิตท่ีดีมีคา่
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .72 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .39 - .56 หลังจากนัน้น าไปเก็บ
ข้อมลูจริง พบวา่ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .65 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหว่าง .12 - .48 และ
ท าการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัสุขภาพจิตท่ีดี พบว่า มีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยคา่ดชันีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 80.53, df = 28, p < .01, RMSEA = 
.055, GFI = .97, AGFI = .95 เม่ือพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของตัวแปร พบว่า ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .54 - .59  

 
ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านคุณภาพของจิตภายใน 

ฉนัรู้สกึวา่ชีวิตของฉนัมีความสขุสงบภายใน
จิตใจ 

      

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวและกระบวนการทางสังคม 
ฉนัสามารถอยูใ่นสงัคมท่ีมีกฏระเบียบท่ี
เข้มงวดได้อยา่งมีความสขุ 
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แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้ตามนิยามปฏิบัติการจากแนวคิดของดวงเดือน 

พันธุมนาวิน (2547) รวมทัง้ประยุกต์แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ใน
ลกัษณะของมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 13 – 78 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ไว้ดังนี ้

ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 
คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “คอ่นข้างไมจ่ริง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในชอ่ง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในชอ่ง “ไม่จริงท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน สว่นข้อความ
ทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” 
ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 4 
คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน 
ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มากกว่าแสดงว่ามี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ท่ีดีกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ฉบบัทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 

13 ข้อ ผู้ วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : 
Item Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์คา่ดชันีความสอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควร
มีคา่ IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ .50 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สวุิมล ตริกานนัท์, 2551, 
น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป จากข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ มี
ความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ านวน 10 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 = 3 ข้อ 
สรุปว่าข้อค าถามทัง้หมดมีคา่ IOC > .50 จึงสามารถใช้ข้อค าถามได้ทัง้หมด ผู้วิจยัปรับโครงสร้าง
ภาษาเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนัน้น าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวัดความเช่ือมั่น (Reliability) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .68 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .06 - .58 หลงัจากนัน้
น าไปเก็บข้อมลูจริง พบว่า มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .63 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .13 
- .43 และท าการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ พบว่า มี
ความสอดคล้องกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์  โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่  χ2 = 111.08,  
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df = 38, p < .01, RMSEA = .056, GFI = .97, AGFI = .94 เม่ือพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบ
ของตวัแปร พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง .49 - .68 
 

ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านแรงจูงใจทางปัญญา 

บอ่ยครัง้ท่ีฉนัรู้สึกเบื่อหนา่ย และไมส่นใจวา่
ผลงานนวตักรรมนัน้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น 

      

ด้านแรงจูงใจในสิทธิของตน 
ฉนัต้องการสร้างผลงานนวตักรรมท่ีให้ความ
เคารพในสิทธิและความเป็นสว่นตวัของผู้ อ่ืน 

      

ด้านแรงจูงใจในการยอมรับ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม ฉนั
ต้องการเลือกวิธีท่ีเพ่ือนยอมรับ 

      

 
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 

เป็นการวัดลักษณะภายในจิตใจของนักศึกษาท่ี เกิดจากการได้ รับ
ประสบการณ์จากสถานการณ์แวดล้อม ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ ต้องใช้เคร่ืองมือ
วดัพิเศษ หรือสะท้อนออกมาในรูปของพฤตกิรรม ประกอบด้วย 

แบบวดัเจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้ตามนิยามปฏิบัติการของ Allport (1935 : 798) 

และ Katz (1960: 168) รวมทัง้ประยุกต์แบบวดัเจตคติต่อการเรียนรู้ของ Ilbeykina และคนอ่ืน ๆ 
(2015) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 8 – 48 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ

สร้างสรรค์งานนวตักรรม ไว้ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 6 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง 
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“ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริง
ท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 
1 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบ
ในช่อง “ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง 
“ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่า
แสดงวา่มีเจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวดัเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน ฉบบัทดลอง

ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ ผู้ วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการหาค่า
ความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้ เกณ ฑ์ค่าดัช นีความ
สอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 สว่นข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่า .50 ควรมีการปรับปรุง
แก้ไข (สวุิมล ตริกานนัท์, 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป 
จากข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีคา่ IOC = 1.00 จ านวน 7 ข้อ ข้อค าถามท่ี
มีค่า IOC > .50 = 1 ข้อ สรุปว่าข้อค าถามทัง้หมดมีค่า IOC > .50 จึงสามารถใช้ข้อค าถามได้
ทัง้หมด ผู้ วิจยัปรับโครงสร้างภาษาเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  หลงัจากนัน้น าไป
ทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพ
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .60 มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .17 - .48 หลังจากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากบั .55 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .11 - .36 และท าการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน พบว่า มีความสอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  โ ด ย ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ก ล ม ก ลื น  ไ ด้ แ ก่  χ2 = 28.66, df = 15,  
p = .0178, RMSEA = .038, GFI = .99, AGFI = .97 เม่ือพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของตัว
แปร พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .82 - .97  
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ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับเจตคตขิองท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากทฤษฎี 
ฉนัคดิวา่ระบบการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรม
เกิดจากความจ าเป็นท่ีต้องแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

      

ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากการปฏิบัต ิ
ฉนัรู้สกึกระตือรือร้นทกุครัง้ท่ีได้ลงมือ
ประดษิฐ์ผลงานนวตักรรมใหม่ๆ  

      

 
แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตนเฉพาะ
กิจ ของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557) และประยุกต์เนือ้หาให้เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 9 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 9 – 54 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนลักษณะมุ่งอนาคตในการ

สร้างสรรค์งานนวตักรรม ไว้ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 6 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง 
“ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริง
ท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 
1 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบ
ในช่อง “ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง 
“ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่า
แสดงวา่มีลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีกว่าผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมฉบบั

ทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ ผู้วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการ
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หาค่าความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 สว่นข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่า .50 ควรมีการปรับปรุง
แก้ไข (สวุิมล ติรกานนัท์, 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป 
จากข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีคา่ IOC = 1.00 จ านวน 8 ข้อ ข้อค าถามท่ี
มีค่า IOC > .50 = 1 ข้อ สรุปว่าข้อค าถามทัง้หมดมีค่า IOC > .50 จึงสามารถใช้ข้อค าถามได้
ทัง้หมด ผู้ วิจยัปรับโครงสร้างภาษาเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  หลงัจากนัน้น าไป
ทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพ
แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .81 มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .13 - .66 หลังจากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .66 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .11 - .48 และท าการวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบว่า มี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยคา่ดชันีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 28.81, df = 11, p < 
.01, RMSEA = .051 , GFI = .99, AGFI = .96 เม่ือพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของตัวแปร 
พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .96 - .98  

 
ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ลักษณะการคาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในอนาคต 

การสร้างสรรค์งานนวตักรรมไมใ่ชเ่ร่ืองยาก 
ถ้าฉนัตัง้ใจ 

      

การยอมรับผลที่เกิดขึน้ได้ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
การใช้เวลาคดิสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม
ท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืนเป็นเร่ืองท่ีเสียเวลา 

      

 
แบบวดัการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตนเฉพาะ
กิจ ของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557) และประยุกต์เนือ้หาให้เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบ
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เดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ พิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 17 – 102 
คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการควบคุมตนในการ

สร้างสรรค์งานนวตักรรม ไว้ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 6 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง 
“ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริง
ท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 
1 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบ
ในช่อง “ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง 
“ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่า
แสดงวา่มีการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีดีกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวัดการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมฉบับ

ทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 17 ข้อ ผู้วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการ
หาค่าความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่า .50 ควรมีการปรับปรุง
แก้ไข (สวุิมล ตริกานนัท์, 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป 
จากข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ านวน 16 ข้อ ข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 = 1 ข้อ สรุปว่าข้อค าถามทัง้หมดมีค่า IOC > .50 จึงสามารถใช้ข้อ
ค าถามได้ทัง้หมด ผู้วิจยัปรับโครงสร้างภาษาเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  หลงัจาก
นัน้น าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์
คณุภาพแบบวดัการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ .72 มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .05 - .56 หลังจากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .66 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .07 - .47 และท าการวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบว่า มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 =  253.37, df = 86,  
p < .01, RMSEA = .056 , GFI = .95, AGFI = .92 เม่ือพิจารณาน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปร 
พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .70 - .97 



  

 

89 

ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านการสังเกตพฤตกิรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ฉนัศกึษาวา่อะไรคือสาเหตท่ีุท าให้ฉนัไม่
สามารถสร้างผลงานนวตักรรมได้ส าเร็จ 

      

ด้านการก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ฉนัมกัวางแผนลว่งหน้าเพ่ือให้ผลงาน
นวตักรรมเสร็จทนัตามก าหนดสง่งาน 

      

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ฉนัจดัเก็บอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมอยา่งเป็นระเบียบ 

      

ด้านการให้รางวัลแก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส าเร็จ 

ฉนัจะออกไปเท่ียวเลน่ก็ตอ่เม่ือสร้าง
ผลงานนวตักรรมได้ตามเป้าหมาย 

      

 
ลกัษณะตามสถานการณ์ 

เป็นการวัดการรับรู้ต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีนักศึกษาได้รับซึ่ง
เก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั ประกอบด้วย 

แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพ่ือนของ 

Hlebec และคนอ่ืน ๆ (2012) แบบวัด The Social Support Resources (SSR) และประยุกต์
เนือ้หาให้เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ เป็น
แบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ในลกัษณะของมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั 
พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 12 – 72 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสนับสนุนทางสงัคมด้าน

การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนไว้ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” 
ให้ 6 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 4 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบ
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ในช่อง “ไม่จริงท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง 
“จริงท่ีสุด” ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 3 
คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และ
ค าตอบในชอ่ง “ไมจ่ริงท่ีสดุ” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบ
วดัมากกว่าแสดงว่าได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจากเพ่ือนท่ีดีกว่า
ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม

จากเพ่ือนฉบบัทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ ผู้วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น 
ตรวจสอบการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์
คา่ดชันีความสอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ .50 ควร
มีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์ , 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ผู้ทรงคณุวุฒิโดยสรุป จากข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า IOC = 1.00 
จ านวน 10 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 = 1 และข้อค าถามท่ีมีค่า IOC <.50 = 1  ข้อ สรุปว่า
ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC > .50 น ามาใช้เป็นข้อค าถามได้ ส าหรับ ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC <.50 จ านวน 
1 ข้อนัน้ ผู้วิจยัปรับโครงสร้างภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช้
เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบวดัการ
สนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .76 มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .73 หลังจากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .76 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .27 - .66 และท าการวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
เพ่ือน พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 

108.16 , df = 37, p < .01, RMSEA = .056, GFI = .97, AGFI = .94 เม่ื อพิ จารณ าน า้หนัก
องค์ประกอบของตวัแปร พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .85 - .97  
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ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

เพ่ือนคอยชว่ยเตรียมอปุกรณ์ในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมให้ฉัน 

      

การสนับสนุนด้านปฏิสัมพันธ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

เม่ือฉนัมีปัญหาในการสร้างผลงาน
นวตักรรม เพ่ือนจะคอยให้ก าลงัใจเสมอ 

      

การสนับสนุนด้านข้อมูลการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ฉนัได้รับข้อมลูเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ  
จากเพ่ือนอยูเ่สมอ 

      

 
แบบวัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก

อาจารย์ 
ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้จากแบบการถ่ายทอดความรู้ของ ชยัยศ ชยันิลพนัธ์ 

(2542) ประยุกต์กับแนวคิดการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541) และ
ประยกุต์เนือ้หาให้เก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ 
เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ในลกัษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 
ระดบั พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 12 – 72 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการถ่ายทอดความรู้ด้านการ

สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ ไว้ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “มากท่ีสดุ” 
ให้ 6 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” ให้ 6 คะแนน ค าตอบ
ในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้าง
ไมจ่ริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไมจ่ริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไมจ่ริงท่ีสดุ” ให้ 1 
คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 1 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง 
“ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริง
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ท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่า
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ ดีกว่าผู้ตอบท่ีได้คะแนน
น้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

จากอาจารย์ฉบบัทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ ผู้ วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้
เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 
.50 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานนัท์, 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป จากข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีคา่ IOC > .50 
= 10 ข้อ สรุปว่าข้อค าถามทัง้หมดมีค่า IOC > .50 และข้อค าถามท่ีมีค่า IOC <.50 = 2 ข้อ 
สรุปว่าข้อค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 น ามาใช้เป็นข้อค าถามได้ ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่า IOC <.50 
จ านวน2 ข้อนัน้ ผู้ วิจยัปรับโครงสร้างภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  หลงัจากนัน้น าไป
ทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพ
แบบวดัการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 
.70 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .07 - .60 หลงัจากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .67 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหวา่ง .10 - .48 และท าการวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
อาจารย์ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดชันีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 

100.37, df = 35, p < .01, RMSEA = .055, GFI = .97, AGFI = .94 เ ม่ื อพิ จ ารณ าน า้ห นั ก
องค์ประกอบของตวัแปร พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .93 - .96 
 

ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

อาจารย์ยกตวัอยา่งผลงานนวตักรรมเดมิๆ 
ทกุครัง้ในการสอน 
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ตวัอยา่งข้อค าถาม (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

อาจารย์เปิดโอกาสให้ฉนัสามารถซกัถาม
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้ทัง้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

      

ด้านตัวแทนการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

อาจารย์ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจมาให้
ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานนวตักรรมแก่ฉนั 

      

 
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก

สถาบนัการศกึษา 
ผู้ วิจัยป รับป รุงขึ น้ จากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษาของ Hlebec และคนอ่ืน ๆ (2012) แบบวัด The Social Support Resources 
(SSR) และประยุกต์เนือ้หาให้เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 14 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ในลกัษณะของมาตราส่วน
ประมาณคา่ 6 ระดบั พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 14 – 84 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสนับสนุนทางสงัคมด้าน

การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา ไว้ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในชอ่ง 
“มากท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 6 
คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบใน
ชอ่ง “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในชอ่ง “ไม่
จริงท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” 
ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบ
ในช่อง “ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวัด
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มากกว่าแสดงว่าได้ รับการสนับสนุน ทางสังคม ด้านการส ร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษา ท่ีดีกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจาก

สถาบันการศึกษาฉบับทดลองประกอบด้วยข้อค าถาม 14 ข้อ ผู้ วิจัยได้น าไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) 
โดยใช้เกณฑ์คา่ดชันีความสอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 สว่นข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่า
กว่า .50 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์ , 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป จากข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า 
IOC = 1.00 จ านวน 13 ข้อ และข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC <.50 = 2  ข้อ สรุปว่าข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC 
> .50 น ามาใช้เป็นข้อค าถามได้ ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่า IOC <.50 จ านวน 2 ข้อนัน้ ผู้ วิจยัปรับ
โครงสร้างภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนัน้น าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบวดัการสนบัสนนุทาง
สงัคมด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษามีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .71 มีคา่อ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .10 - .57 หลังจากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากบั .76 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหว่าง .22 - .56 และท าการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างของแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 
พบว่า มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยคา่ดชันีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 182.89, df 
= 63, p < .01, RMSEA = .055, GFI = .96, AGFI = .93 เม่ือพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของ
ตวัแปร พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .75 - .97  

 
ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

สถานศกึษาของฉนัจดัวิดีโอการสอนท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมให้นกัศกึษาสามารถศกึษาด้วย
ตนเองได้อยา่งสะดวก 
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ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านส่งเสริมความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

สถานศกึษาของฉนัมีการมอบรางวลั
ส าหรับนกัศกึษาท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมดีเดน่อยูเ่สมอ 

      

การสนับสนุนด้านข้อมูลการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ฉนัได้รับข้อมลูเก่ียวกบัแผนการด าเนินการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถานศกึษา
สม ่าเสมอ 

      

 
แบบวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

ผู้วิจยัปรับปรุงขึน้ตามจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential 
Learning Theory) ของ Klob (1984) และน ามาประยุกต์แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ และแบบสอบถามของ Honey และ Mumford (2006) ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 16 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ในลกัษณะของมาตราส่วน
ประมาณคา่ 6 ระดบั พิสยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 16 – 96 คะแนน  

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ วิ จัยก าหนด เกณ ฑ์ การให้คะแนนพฤติก รรมการเรียน รู้แบบ

ประสบการณ์ของนักศึกษา ไว้ดังนี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 6 
คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบใน
ชอ่ง “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในชอ่ง “ไม่
จริงท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสดุ” 
ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างไม่จริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบ
ในช่อง “ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวัด
มากกวา่แสดงวา่มีพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีดีกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

 



  

 

96 

การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวัดพฤติกรรมการเรียน รู้แบบประสบการณ์  ฉบับทดลอง

ประกอบด้วยข้อค าถาม 16 ข้อ ผู้ วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการหาค่า
ความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้ เกณ ฑ์ค่าดัช นีความ
สอดคล้องคือ ข้อค าถามท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 สว่นข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่า .50 ควรมีการปรับปรุง
แก้ไข (สวุิมล ตริกานนัท์, 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป 
จากข้อค าถามจ านวน 16 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า IOC > .50 จ านวน 15 ข้อ และข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC <.50 = 1 ข้อ สรุปว่าข้อค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 น ามาใช้เป็นข้อค าถามได้ 
ส าหรับข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC <.50 จ านวน 1 ข้อนัน้ ผู้วิจยัปรับโครงสร้างภาษาตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ ทรงคุณวุฒิ หลังจากนัน้น าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดความเช่ือมั่น 
(Reliability) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .76 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .71 หลงัจากนัน้น าไปเก็บข้อมลูจริง 
พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .74 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .10 - .52 และท าการ
วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ พบวา่ มี
ความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยค่าดชันีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 227.10, df = 73, p 
< .01, RMSEA = .057, GFI = .96, AGFI = .92 เม่ือพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบของตัวแปร 
พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .81 - .98  

 
ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับพฤตกิรรมของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอเนกนัย 

ฉนัตีความหวัข้อนวตักรรมและข้อมลูท่ีมี
อยูก่่อนท่ีจะสรุปลงมือสร้างสรรค์งาน 

      

ด้านการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบดูดซึม       
ฉนัแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์โครงการ
งานนวตักรรมด้วยการท าตามทฤษฎีใน
หนงัสือทีละขัน้ตอน 
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ตวัอยา่งข้อค าถาม (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับพฤตกิรรมของท่าน 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบคิดเอกนัย 
ฉนัเลือกสร้างสรรค์โครงงานนวตักรรมท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากท่ีสดุ 

      

ด้านการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบปรับปรุง 
ฉนัศกึษาแนวคิดนวตักรรมท่ีแปลกใหม่
และเกินกวา่ความเป็นจริง 

      

 
แบบวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผู้ วิจัยปรับปรุงขึน้จากแนวคิดทักษะชีวิตและงานอาชีพด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของภาคีเครือข่ายภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century 
Skills, 2009: online) และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (Innovation) ของ Chell และ Athayde 
(2009) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ เป็นแบบวดัแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ พิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 25 – 150 
คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมไว้

ดงันี ้ส าหรับข้อความทางบวกค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” ให้ 5 
คะแนน ค าตอบในช่อง “คอ่นข้างจริง” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในชอ่ง “คอ่นข้างไมจ่ริง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในชอ่ง “ไม่จริง” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในชอ่ง “ไม่จริงท่ีสดุ” ให้ 1 คะแนน สว่นข้อความ
ทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดย ค าตอบในช่อง “จริงท่ีสุด” ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “จริง” 
ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างจริง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “ค่อนข้างไม่จริง” ให้ 4 
คะแนน ค าตอบในช่อง “ไม่จริง” ให้ 5 คะแนน และค าตอบในช่อง “ไม่จริงท่ีสุด” ให้ 6 คะแนน 
ความหมายของคะแนน คือ ผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากกวา่แสดงวา่มีทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมท่ีดีกวา่ผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 
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การหาคณุภาพแบบวดัตวัแปร 
แบบวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมฉบบัทดลองประกอบด้วยข้อ

ค าถาม 25 ข้อ ผู้วิจยัได้น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการหาค่าความสอดคล้อง 
(IOC : Item Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคล้องคือ ข้อค าถาม
ท่ีดีควรมีคา่ IOC ใกล้ 1 สว่นข้อท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่า .50 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สวุิมล ติรกานนัท์
, 2551, น.166) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้ทรงคณุวฒุิโดยสรุป จากข้อค าถามจ านวน 
25 ข้อ มีความตรงเชิงเนือ้หาโดยมีค่า IOC = 1.00 จ านวน 14 ข้อ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC > .50 = 
9 ข้อ และข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC < .50 = 2 ข้อ สรุปวา่ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC > .50 น ามาใช้เป็นข้อ
ค าถามได้ ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่า IOC <.50 จ านวน 2 ข้อนัน้ ผู้ วิจัยปรับโครงสร้างภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนัน้น าไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัด
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมี
คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .77 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .02 - .75 หลงัจากนัน้น าไปเก็บ
ข้อมูลจริง พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .730 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .12 - .60 
และท าการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 26.70,  
df = 5, p < .01, RMSEA = .090, GFI = .98, AGFI = .94 เม่ือพิจารณาน า้หนกัองค์ประกอบของ
ตวัแปร พบวา่ คา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .38 - .51  

 
ตวัอยา่งข้อค าถาม 

ข้อค าถาม 
ระดับทักษะ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านทักษะในการคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยอ้างอิงจากทฤษฎีความรู้ 

ฉนัศกึษาศกึษาบทเรียนนวตักรรมใหม่ๆ  
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 

      

ด้านทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ฉนัต้องการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ี
ท้าทายมากย่ิงขึน้ไปเร่ือยๆ 
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ตวัอยา่งข้อค าถาม (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับทักษะ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านทักษะความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

เม่ือมีชว่งเวลาวา่งฉนัจะรีบสร้างสรรค์
ผลงานนวตักรรมท่ีท าค้างไว้ตอ่ทนัที 

      

ด้านทักษะในการยอมรับความเส่ียงในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ฉนัจะสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเป็นไปได้
เทา่นัน้ 

      

ด้านทักษะภาวะผู้น าในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ฉนัยินดีรับต าแหนง่หวัหน้ากลุม่โครงงาน
นวตักรรม 

      

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
1. ติดตอ่สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั เพ่ือขอความ

อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู 
2. จดัเตรียมแบบวดั ให้มีจ านวนมากกว่ากลุม่ตวัอยา่งประมาณร้อยละ 30 เพ่ือใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมลู 
3. คัดเลือกแบบวัดฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตัง้ใจตอบครบทุกข้อ ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บ

รวบรวมด้วยตนเอง โดยให้นกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม ซึ่งก่อนท่ีจะท าการตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจยัเป็นผู้ ชีแ้จงด้วยตนเอง เพ่ือให้กลุม่ตวัอยา่งตอบให้ตรงกบัความจริงมากท่ีสดุ 

4. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพ่ือการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเตรียมข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ 
1. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามและความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนของเคร่ืองมือการ
วิจยัแตล่ะชดุจากนัน้น าแบบสอบถามมาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ 
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2. ผู้วิจยัสร้างแฟ้มข้อมูลส าหรับตวัแปรทัง้หมดในสมมุติฐานการวิจยัเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู โดยน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ แบง่เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
และการวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามการวิจยั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครัง้นีแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  2 ตอน คือการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัย  ซึ่งมีแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมลูและวิธีการทางสถิต ิดงันี ้

การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 
การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนาเพ่ืออธิบาย

ลกัษณะของกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูและลกัษณะตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์
สถิตทิางสงัคมศาสตร์ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่คา่ความถ่ี ร้อยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

1.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่ามัชฉิมเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความเบ้ คา่ความโดง่ ของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้ในการพฒันาแบบจ าลอง
เพ่ือทราบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปร 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบค าถามการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ 
ในการตอบปัญหาวิจยัแตล่ะข้อ ผู้วิจยัใช้สถิตแิละวิธีการดงันี ้

2.1 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูพืน้ฐานการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตขุองทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

2.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองเชิงสาเหตุของ
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยภาพรวมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค านวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์สถิติทาง
สงัคมศาสตร์ในการวิเคราะห์และตรวจสอบมีขัน้ตอนดงันี ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 

2.2.1 การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของแบบจ าลอง  (Specification of the 
model) ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า ตวัแปรสาเหตุตวัใดบ้างท่ีส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อทักษะการ
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สร้างสรรค์งานนวตักรรม โดยผู้วิจยัได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบจ าลองความสมัพนัธ์โครงสร้าง
เชิงเส้น โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นของแบบจ าลองว่า  ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทางเดียว 
(Recursive model) ระหว่างตัวแปรภายนอก  (Exogenous variable) และตัวแปรภายใน 
(Endogenous variable) 

2.2.2 การตรวจสอบการระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจ าลอง
สมมติฐาน (Identification of the model) เน่ืองจากแบบจ าลองสมมติฐานในการวิจยัมีลักษณะ
เป็นแบบจ าลองระบุเกินพอดี (Over Identified Model) คือ มีจ านวนของสมการมากกว่าจ านวน
พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าในแบบจ าลอง หรืออีกนยัหนึ่งคือมีเส้นทางไม่ครบทกุเส้นทางเหมือนกับ
แบบจ าลองเต็มรูป (Full Model) ซึ่งเป็นแบบจ าลองระบพุอดี (Just Identified Model) ซึ่งการระบุ
ความเป็นไปได้ค่าเดียวท าให้ทราบล่วงหน้าว่าแบบจ าลองจะสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
หรือไม ่

เง่ือนไขท่ีใช้พิจารณาตรวจสอบการระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของ
แบบจ าลองสมตฐิานส าหรับ การวิจยัครัง้นีมี้ 2 เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542) 

1) เง่ือนไขจ าเป็น (Necessary Condition) โดยการพิจารณาจากกฎ
ที (T–Rule) ท่ีก าหนดว่า จ านวนพารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่า (Free Parameters) ต้องน้อย
กว่าหรือเท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน–ความแปรปรวนร่วม  (Variance–
Covariance Matrix) ของกลุม่ตวัอยา่ง 

2) เง่ือนไขพอเพียง (Sufficient Condition) ของการระบุได้พอดี ใน
การวิจยัครัง้นีใ้ช้กฎส าหรับแบบจ าลองท่ีไม่มีความคลาดเคล่ือนในการวดัคือกฎความสมัพนัธ์ทาง
เดียว (Recursive Rule) ท่ีกล่าวว่า เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรภายใน  (Beta 
Matrix) ต้องเป็นเมทริกซ์ใต้แนวทแยง (Subdiagonal Matrix) และเมทริกซ์ความแปรปรวน–ความ
แปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคล่ือน  (Psi Matrix) ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง (Diagonal 
Matrix) หากการสรุปผลเป็นไปตามเง่ือนไขทัง้สองแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า แบบจ าลองในการวิจยั
ประมาณคา่พารามิเตอร์ได้ 

2.2.3 การประมาณค่าพารามิ เตอ ร์ของแบบจ าลอง  (Parameter 
estimation from the model) ผู้วิจยัใช้การประเมินค่า โดยวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็น
วิธีท่ีแพร่หลายท่ีสดุเน่ืองจากมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวดั 

2.3 การตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองสมมติฐาน  (Validation of the 
Model) เป็นการตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองสมมติฐานในการวิจัย  คือ การประเมินผล
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ความถกูต้องของแบบจ าลองสมมติฐานของการวิจยั หรือการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
แบบจ าลองสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึง่มีวิธีการ ดงันี ้

2.3.1 การตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยการพิจารณา
จากค่าประมาณพารามิเตอร์ (หรือค่าน า้หนักเบต้า หรือค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง) ว่ามีนัยส าคญั
หรือไม่มีขนาดและเคร่ืองหมายตรงตามข้อมูลจ าเพาะท่ีระบไุว้ในสมมติฐานการวิจยัหรือไม่ ซึ่งถ้า
คา่ประมาณพารามิเตอร์ท่ีได้ไม่มีนยัส าคญั แสดงว่า คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ 
และแบบจ าลองการวิจยัอาจจะยงัไมดี่พอ 

2.3.2 การตรวจสอบค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์พหุคูณ  และค่า
สมัประสิทธ์ิพยากรณ์ (Coefficients of Determination: R2) ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมลูให้ขนาด
คา่เหล่านีส้งูแสดงว่า แบบจ า ลองสมมติฐานมีความตรง เพราะได้รวมตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ในการอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรตามไว้ในแบบจ าลองสมตฐิานแล้ว 

2.3.3 การวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน  (Goodness–of–Fit 
Measures) ของ แบบจ าลองสมมติฐานกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยจะทดสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วน ท่ี  1 การตรวจสอบความกลมกลืนเชิ งสมบู รณ์  (Measure of 
Absolute Fit) 

ส่วนท่ี 2 การวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  (Incremental Fit 
Measure or Comparative Fit Index) 

ส่วนท่ี  3 การวัดความประหยัดของแบบจ าลอง (Parsimonious Fit 
Measure) 

 
การทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง 

ส่วน ท่ี  1 การตรวจสอบความกลมกลืนเชิ งสมบูรณ์  (Measure of Absolute Fit)  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คา่สถิตไิค–สแควร์ (Chi-square statistic)  
เกณฑ์การพิจารณา 

1.1 พิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ  (p-value) หากค่า p-value มีค่า
มากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลแบบจ าลองลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์  เพราะ
แสดงถึงการท่ีข้อมลูแบบจ าลองลิสเรลแตกตา่งจากข้อมลูเชิงประจกัษ์อยา่งไมมี่นยัส าคญั 
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1.2 พิจารณาจากจ านวนเท่าของค่าสถิติไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ หาก
ค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าน้อยกว่า 3 เท่าของค่าองศาอิสระ  (Hair; et al. 2010) ถือได้ว่า ข้อมูล
แบบจ าลองลิสเรลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

เกณฑ์การพิจารณา 
ค่าดัชนีท่ีเกิน 0.9 เป็นค่าท่ียอมรับได้แสดงว่าแบบจ าลองมีความ

กลมกลืนสงู (better fit) กลา่วคือ แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
2. ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย  (Root Mean Square of 

Approximation: RMSEA)  
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08 เป็นค่าท่ียอมรับได้ (น าชัย ศุภฤกษ์ชัย
สกลุ.2558) ทัง้นีค้า่ RMSEA ท่ีไม่เกิน 0.10 แสดงวา่ มีความกลมกลืนดี ถ้าไม่เกิน 0.05 แสดงวา่ มี
ความกลมกลืนดีมากและถ้ามีความกลมกลืนอย่างเดน่ชดั (Outstanding fit) ต้องมีคา่ไม่เกิน 0.01 
(Kline.2011) 

3. ดชันี SRMR (Standard Root Mean squired Residual)  
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่าดัช นี  SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า  0.08 เป็นค่า ท่ียอม รับได้  แสดงว่า
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (สุภมาส องัศโุชติ และคณะ. 2554) ก่อนปรับ
แบบจ าลอง โดยจะมีค่าตัง้แต่ 0 (Poor Fit) ถึง 1.00 (Perfect Fit) โดยท่ีค่าท่ีเข้าใกล้ 1 สูงจะบ่ง
บอกวา่แบบจ าลองมีความกลมกลืนสงู 

ส่วน ท่ี  2 การวัดความกลมก ลืน เชิ ง เป รียบ เทียบ  (Incremental Fit Measure or 
Comparative Fit Index) เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบแบบจ าลองการวิจยั (Purposed Model) ว่ามี
ความกลมกลืนสงูกวา่ แบบจ าลองอิสระ (Null Model) มากน้อยเพียงใด ดชันีในกลุม่นี ้ได้แก่ 

1. คา่ดชันีความสอดคล้องแบบคา่การกระจายปกติ (Normed Fit Index: NFI)  
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า NFI ท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงว่า แบบจ าลองลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์มากกว่าแบบจ าลองสมมติฐาน และ คา่ NFI ท่ีมีค่าเกิน 0.90 แสดงว่า แบบจ าลองลิ
สเรลมีความกลมกลืนดี (น าชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ, 2558) 

2. ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบค่าการกระจายไม่ปกติ  (Non-normed Fit Index: 
NNFI)  



  

 

104 

เกณฑ์การพิจารณา 
ค่า NNFI ท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้มีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจ าลองสมมติฐาน  เช่นเดียวกับค่า NFI โดยค่าท่ีเกินกว่า 0.90 
แสดงวา่ มีความกลมกลืนดี (น าชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ. 2558) 

3. คา่ดชันีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)  
เกณฑ์การพิจารณา 

คา่ดชันีท่ีเกิน 0.9 เป็นคา่ท่ียอมรับได้ แสดงว่า แบบจ าลองการวิจยัท่ีสร้างขึน้
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจ าลองสมมติฐาน  หรือ แบบจ าลองอิสระ  
(น าชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ, 2558) 

 
การรายงานดัชนีความกลมกลืน 

Hair (2010) ได้แนะน าเก่ียวกบัการรายงานดชันีความกลมกลืนว่าควรรายงานดชันีตา่ง  
ๆ ท่ีชีว้ัดความกลมกลืนของข้อมูลท่ีแบบจ าลองสร้างขึน้กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ประมาณ 3 ถึง 4 
ดัชนี  ก็เพียงพอเพ่ือพิจารณาว่า  ข้อมูลท่ีแบบจ าลองสร้างขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ โดยต้องรายงานค่าไค-สแควร์และค่าองศาอิสระ (degree of freedom) เป็น
หลกัพร้อมกับรายงานดชันีแสดงความกลมกลืนอย่างสัมบูรณ์  (Absolute Fix Index) ซึ่ง ท่ีใช้กัน
โดยทั่วไป ประกอบด้วย ค่าไคสแควร์ ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMR ค่า SRMR ค่า RMSEA และ 
ดชันีแสดงความกลมกลืนส่วนเพิ่ม หรือ ดชันีแสดงความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Incremental 
Fix Index or Comparative Fit Index) อย่ า ง น้ อ ย ก ลุ่ ม ล ะ  1 ดั ช นี  ซึ่ ง ท่ี ใ ช้ กั น โด ยทั่ ว ไป 
ประกอบด้วย คา่ NFI คา่ NNFI คา่ CFI  

 
การปรับแบบจ าลอง 

ผู้ วิจัยได้ปรับแบบจ าลองบนพืน้ฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก  โดยพิจารณา
รายงานดัชนีปรับแก้  (Modification Index) ซึ่งรายงานให้ผู้ วิจัยทราบเก่ียวกับการเพิ่มการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ตัวใด  หรือการพิจารณาว่าควรตัดพารามิเตอร์บางตัวออกไป เพ่ือให้
แบบจ าลองมีความกลมกลืนมากขึน้พร้อมทัง้อาจพิจารณาความสมเหตสุมผลทางทฤษฎีท่ีใช้เป็น
พืน้ฐานของงานวิจัยนีป้ระกอบกัน  ก่อนท่ีผู้ วิจัยน าแบบจ าลองดังกล่าวไปอธิบายเพ่ือแปล
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

จากเกณฑ์ท่ีกล่าวมาทัง้หมด ผู้วิจยัจึงสรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหวา่งแบบจ าลองท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 3 ตารางสรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง 

ดชันีความสอดคล้อง เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืน 
1. Absolute fit indices  

χ2 P ≥ .05 
RMSEA RMSEA ≤ .08 
SRMR SRMR ≤ .08 
2. Incremental Fit Indices  
NFI NFI ≥ .90 
TLI (NNFI) NNFI ≥ .90 
CFI CFI ≥ .90 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเร่ือง “จิตลกัษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อทกัษะ

การสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง” เพ่ือพฒันาและ
ทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง โดยแบ่งตวัแปรท่ีศึกษาเป็นตวัแปร
สาเหตภุายนอก (Exogenous Variables) จ านวน 8 ตวัแปร ประกอบด้วย สขุภาพจิตท่ีดี แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ลักษณะมุ่งอนาคตในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การสนบัสนนุทางสงัคม
ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากอาจารย์ และการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนั ตวัแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variables) จ านวน 2 ตวัแปร คือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
และ ทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดบั ดงันี ้

1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
2. คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิาน มีดงันี ้

3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวดัตวัแปรทกัษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม 

3.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั
ได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการแปลผลดงันี ้

n  หมายถึง ขนาดตวัอยา่ง 
M  หมายถึง คา่เฉล่ีย 
SD  หมายถึง คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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%CV หมายถึง คา่ร้อยละของสมัประสิทธ์ิการกระจาย 
Min หมายถึง คา่ต ่าสดุ 
Max หมายถึง คา่สงูสดุ 
Sk  หมายถึง คา่ความเบ้ (Skewness) 
Ku  หมายถึง คา่ความโดง่ (Kurtosis) 
SE  หมายถึง คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
TE  หมายถึง อิทธิพลรวม 
IE  หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม 
DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง 
𝜒2  หมายถึง คา่สถิตไิค-สแควร์ 
Δ𝜒2 หมายถึง ผลตา่งของคา่สถิตไิค-สแควร์ 
p  หมายถึง คา่ความนา่จะเป็นทางสถิต ิ
df  หมายถึง องศาอิสระ 
Δdf หมายถึง ผลตา่งขององศาอิสระ 

RMSEA หมายถึง ดชันีความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา่พารามิเตอร์ 
SRMR หมายถึง ดชันีรากมาตรฐานเฉล่ียก าลงัสองของสว่นท่ีเหลือ 
CN หมายถึง ดชันีวดัความพอเพียงของกลุม่ตวัอยา่ง 
CFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
*  หมายถึง มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
**  หมายถึง มีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
***  หมายถึง มีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 

ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ผู้ วิจัยได้
ก าหนดอกัษรยอ่แทนตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไว้ ดงันี ้

Mhealth หมายถึง สขุภาพจิต 
INMET หมายถึง คณุภาพของจิตภายใน 
ENMET หมายถึง การจดัการสิ่งแวดล้อมรอบตวัและกระบวนการทางสงัคม 
Nach หมายถึง แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
COGNI หมายถึง แรงจงูใจทางปัญญา (Cognitive drive) 
EGOEN หมายถึง แรงจงูใจในสิทธิของตน (Ego-enhancement drive) 
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AFFIL หมายถึง แรงจงูใจในการยอมรับ (Affiliation drive) 
Attit หมายถึง เจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
ATTTH หมายถึง เจตคตติอ่การเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

ทฤษฎี 
ATTPC หมายถึง เจตคตติอ่การเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก

การปฏิบตัิ 
Forien หมายถึง ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
FUTUR หมายถึง ลกัษณะการคาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมใน

อนาคต 
PATIET หมายถึง การยอมรับผลในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีจะ

เกิดขึน้ว่าสามารถเกิดขึน้กบัผู้ อ่ืนเชน่กนั 
Contr หมายถึง การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
OBSER หมายถึง การสงัเกตพฤตกิรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรม 
GOAL หมายถึง การก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรม 
ENVIR หมายถึง การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์

งานนวตักรรม 
AWARD หมายถึง การให้รางวลัแก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวตักรรม

ส าเร็จ 
Frsup หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม

จากเพ่ือน 
FRMAT หมายถึง การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรมจากเพ่ือน 
FRINTE หมายถึง การสนบัสนนุด้านปฏิสมัพนัธ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรม

จากเพ่ือน 
FRDAT หมายถึง การสนบัสนนุด้านข้อมลูการสร้างสรรค์งานนวตักรรม

จากเพ่ือน 
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Tranf หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
อาจารย์ 

TCTRA หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม 

KMTRA หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม 

AGTRA หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ด้านตวัแทนการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม 

Insup หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 

INMAT หมายถึง การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 

ININTE หมายถึง การสนบัสนนุด้านสง่เสริมความภาคภมูิใจในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม 

INDAT หมายถึง การสนบัสนนุด้านข้อมลูในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 

Behexp หมายถึง พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
DIVER หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอเนกนยั 
ASSIM หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบดดูซมึ 
CONVE หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบคดิเอกนยั 
ACCOM หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบปรับปรุง 
Skinno หมายถึง ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
SKKML หมายถึง ทกัษะในการคิดสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยอ้างอิง

จากทฤษฎี 
SKABL หมายถึง ทกัษะความสามารถในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
SKENT หมายถึง ทกัษะความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรม 
SKRIS หมายถึง ทกัษะในการยอมรับความเส่ียงในการสร้างสรรค์งาน

นวตักรรม 
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SKLED หมายถึง ทกัษะด้านภาวะผู้น าในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 
ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 
ในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 625 คน โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงจ าแนกตาม
คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 

ข้อมูลท่ัวไป 
จ านวน 

(n = 625) 
ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ 
  ชาย 188 30.1 

หญิง 437 69.9 

คณะท่ีศึกษา   
คณะบริหารธุรกิจ 311 49.8 
คณะวิทยาการจดัการ 73 11.7 
คณะการจดัการธุรกิจอาหาร 95 15.2 

คณะศลิปศาสตร์ 31 5.0 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 37 5.9 
คณะนิเทศศาสตร์ 16 2.6 

คณะนวตักรรมการจดัการเกษตร 15 2.4 
คณะศกึษาศาสตร์ 11 1.8 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 16 2.6 
คณะการจดัการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนสง่ 20 3.2 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
 ไมเ่กิน 2.50 58 9.3 

2.51 - 3.00 142 22.7 
3.01 - 3.50 264 42.2 

ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 161 25.8 
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จากตาราง 4 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทัง้สิน้ 625 คน โดยเป็น
นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 69.9 
รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.1 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 49.8 ส าหรับ
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ระหว่าง3.01 – 3.50 ร้อยละ 42.2 ซึ่งจากลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอย่างตามท่ีปรากฏค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มประชากร ดงันัน้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีน ามาศกึษาในครัง้นีจ้งึมีความเป็นตวัแทนท่ีดี (Repressiveness) 

 
ตอนที่ 2 ค่าสถติพิืน้ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ก่อนการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรท่ีศึกษาได้ท าการวิเคราะห์แบบจ าลองการ
วดัด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปร
แฝงทัง้ 10 ตวั จากนัน้จงึท าการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรโดยตรวจสอบลกัษณะการแจก
แจงของตัวแปรสังเกตและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบือ้งต้นในการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุโดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

ส าหรับการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากค่าสถิต ิ
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสมัประสิทธ์ิการกระจาย (%CV) 
คา่ต ่าสดุ (Max) คา่ความเบ้ (Skewness) คา่ความโดง่ (Kurtosis) และคา่ P-value ของไค-สแควร์ 
(χ2) โดยได้แปลงค่าตวัแปรให้กลายเป็นค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วทดสอบว่าตวัแปร
สังเกตในแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติของทัง้ค่าความเบ้และความโด่ง ซึ่งถ้าหากไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) แสดงว่าตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ซึ่งผลการวิเคราะห์ ดงั
แสดงในตาราง 2 ส าห รับการตรวจสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างสองตัวแปร (Bivariate 
Relationship) โดยค านวณค่าสัมประสิท์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยได้ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ดงัแสดงในตาราง 5 – 6 
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ตาราง 5 คา่เฉล่ีย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คา่ร้อยละของสมัประสิทธ์ิการกระจาย 
(%CV) คา่ต ่าสดุ (Max) คา่ความเบ้ (Skewness) คา่ความโดง่ (Kurtosis) และคา่ p-value ของ
ไค-สแควร์ (χ2) ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

ตัวแปร M SD %CV Sk Ku 
p-value  

of χ2 
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 3.816 0.375 9.827 0.002 -0.011 0.999 

- อ้างอิงจากทฤษฎีความรู้ 4.117 0.512 12.436 0.102 -0.256 0.963 
- ความสามารถฯ 3.617 0.431 11.916 0.046 0.129 0.991 
- ความกระตือรือร้นฯ 3.972 0.431 10.851 0.126 0.009 0.992 
- การยอมรับความเส่ียงฯ 3.182 0.477 14.991 0.002 -0.236 0.973 
- ภาวะผู้น าฯ 4.015 0.697 17.360 0.007 -0.040 0.999 

พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 4.248 0.442 10.405 0.001 -0.005 0.998 
- การเรียนรู้แบบอเนกนยั 4.403 0.492 11.174 0.009 -0.053 0.999 
- การเรียนรู้แบบดดูซมึ 4.045 0.565 13.968 0.239 -0.215 0.950 
- การเรียนรู้แบบคิดเอกนยั 4.499 0.605 13.447 -0.031 -0.178 0.984 
- การเรียนรู้แบบปรับปรุง 3.913 0.535 13.672 0.040 -0.128 0.991 
สขุภาพจิตท่ีดี 4.323 0.488 11.288 -0.001 -0.011 0.999 
- คณุภาพของจิตภายใน 4.258 0.535 12.565 -0.050 -0.124 0.991 
- การจดัการสิ่งแวดล้อมรอบตวัฯ 4.384 0.588 13.412 0.003 -0.066 0.998 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 4.101 0.441 10.753 0.002 -0.014 0.999 
- แรงจงูใจทางปัญญา  3.943 0.578 14.659 -0.001 -0.149 0.989 
- แรงจงูใจในสิทธิของตน  4.356 0.617 14.164 0.091 -0.575 0.844 
- แรงจงูใจในการยอมรับ  3.980 0.584 14.673 -0.009 0.069 0.998 
เจตคตติอ่การเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ฯ 4.213 0.505 11.987 0.004 -0.019 0.999 
- เจตคตติอ่การเรียนรู้ฯจากทฤษฎี 4.174 0.601 14.399 0.101 -0.213 0.973 
- เจตคตติอ่การเรียนรู้ฯจากการปฏิบตัิ 4.219 0.539 12.776 0.024 -0.019 0.999 
ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์ฯ 4.262 0.544 12.764 0.004 -0.033 0.996 
- ลกัษณะการคาดการณ์ 4.146 0.467 11.264 0.008 -0.117 0.993 
- การยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ได้ 4.321 0.690 15.969 0.164 -0.659 0.794 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ตัวแปร M SD %CV Sk Ku 
p-value  

of χ2 
การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 4.160 0.396 9.519 0.001 -0.008 0.999 

- การสงัเกตพฤตกิรรมของตนเอง 4.165 0.470 11.285 -0.051 -0.044 0.998 
- การก าหนดเป้าหมายย่อย 4.223 0.575 13.616 0.079 -0.002 0.997 
- การจดัสภาพแวดล้อม 4.120 0.517 12.549 0.095 -0.104 0.990 
- การให้รางวลัแก่ตนเอง 4.013 0.552 13.755 0.188 -0.089 0.979 

การสนบัสนนุทางสงัคมฯ จากเพ่ือน 4.383 0.615 14.031 -0.001 -0.015 0.999 
- การสนบัสนนุด้านวสัด ุ 4.328 0.600 13.863 0.027 -0.096 0.995 
- การสนบัสนนุด้านปฏิสมัพนัธ์ 4.502 0.632 14.038 -0.029 -0.205 0.979 
- การสนบัสนนุด้านข้อมลู 4.298 0.761 17.706 -0.045 -0.309 0.952 

การถ่ายทอดความรู้ฯ จากอาจารย์ 4.231 0.482 11.392 0.005 -0.012 0.998 
- ด้านเทคนิค 4.483 0.563 12.559 0.058 -0.145 0.988 
- ด้านเนือ้หา 4.051 0.586 14.466 0.105 -0.038 0.994 
- ด้านตวัแทน 4.086 0.550 13.461 0.001 0.019 0.999 

การสนบัสนนุทางสงัคมจากสถาบนัการศกึษา 4.184 0.502 11.998 0.003 -0.008 0.998 
- ด้านวสัด ุ 3.767 0.506 13.432 0.102 0.073 0.992 
- ด้านปฏิสมัพนัธ์ 4.495 0.633 14.082 -0.013 -0.220 0.976 
- ด้านข้อมลู 4.109 0.578 14.067 0.141 -0.080 0.987 

 
จากตาราง 5 เม่ือพิจารณาคา่สถิติในแตล่ะตวัแปร จะพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคณุลกัษณะ

ของตวัแปร ดงันี ้
ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.816 ซึง่เม่ือเทียบกบัเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก หมายความว่า นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง มีทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม อยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก มีความเบ้เท่ากับ .002 
และมีความโดง่เท่ากบั -.011โดยมีคา่ความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวาเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศกึษา
ในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนนทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ต ่า
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กว่าค่าเฉล่ีย และมีคา่ความโดง่เป็นลบ คือมีการแจกแจงท่ีโดง่น้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเม่ือ
พิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่า p-value 
ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .999 แสดงว่า ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรรค์งานนวตักรรมมีการแจก
แจงเป็นโค้งปกต ิ

ตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.248 ซึ่งเม่ือเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จาก
การท างานจริง มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีความเบ้
เทา่กบั .001 และมีความโดง่เท่ากบั -.005 โดยมีคา่ความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวาเล็กน้อย) หมายความ
ว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ ต ่ากว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย และมีคา่ความโดง่เป็นลบ คือมีการแจกแจงท่ีโดง่น้อยกว่า
การแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติของค่าความเบ้และ
ความโด่ง พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .998 แสดงว่า ตัวแปรพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตวัแปรสุขภาพจิตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.323 ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีค่าอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างมาก หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง มีสุขภาพจิต 
อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก มีความเบ้เท่ากับ -.001 และมีความโด่งเท่ากับ -.011 โดยมีค่าความเบ้
เป็นลบ (เบ้ซ้ายเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่
มีคะแนนสุขภาพจิต สูงกว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย และมีค่าความโด่งเป็นลบ คือมีการแจกแจงท่ีโด่ง
น้อยกวา่การแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของคา่ความเบ้
และความโด่ง พบว่า ค่า p-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .999 แสดงว่า ตวัแปรสุขภาพจิตมี
การแจกแจงเป็นโค้งปกต ิ

ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.101 ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มี
ค่าอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก หมายความว่า นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก มีความเบ้เท่ากบั .002 และมีความโดง่เท่ากบั -.014 
โดยมีค่าความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวาเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนนแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ต ่ากว่าคา่เฉล่ีย และมีคา่ความโด่งเป็นลบ คือมี
การแจกแจงท่ีโด่งน้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนัยส าคญัทาง
สถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่า p-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .999 แสดงว่า 
ตวัแปรแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิ
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ตวัแปรเจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.213 ซึ่ง
เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีคา่อยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก หมายความว่า นักศกึษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง มีเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  อยู่ในระดับ
คอ่นข้างมาก มีความเบ้เท่ากับ .004 และมีความโด่งเท่ากับ -.019 โดยมีค่าความเบ้เป็นบวก (เบ้
ขวาเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนน
เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย และมีคา่ความโด่งเป็นลบ 
คือมีการแจกแจงท่ีโดง่น้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า คา่ P-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .999 แสดง
วา่ ตวัแปรเจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.226 ซึง่เม่ือ
เทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก หมายความว่า นักศึกษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง มีลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  อยู่ในระดับ
คอ่นข้างมาก มีความเบ้เท่ากับ .004 และมีความโด่งเท่ากับ -.033 โดยมีค่าความเบ้เป็นบวก (เบ้
ขวาเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนน
ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ต ่ากว่าคา่เฉล่ีย และมีคา่ความโดง่เป็นลบ คือมี
การแจกแจงท่ีโด่งน้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนัยส าคญัทาง
สถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่า p-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .999 แสดงว่า 
ตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตวัแปรการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.160 ซึ่งเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก หมายความว่า นักศึกษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง มีลักษณะควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก มีความเบ้เท่ากับ.001 และมีความโด่งเท่ากับ -.008 โดยมีค่าความเบ้เป็นบวก (เบ้
ขวาเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนน
การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ต ่ากว่าคา่เฉล่ียเล็กน้อย และมีคา่ความโดง่เป็นลบ 
คือมีการแจกแจงท่ีโดง่น้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่า p-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ.999 แสดง
วา่ ตวัแปรการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตวัแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.383 ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีคา่อยู่ในระดบัมาก หมายความว่า นกัศึกษาใน
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ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง มีการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
จากเพ่ือน อยู่ในระดบัมาก มีความเบ้เท่ากบั -.001 และมีความโดง่เท่ากบั -.015 โดยมีคา่ความเบ้
เป็นลบ (เบ้ซ้ายเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่
มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือน สูงกว่าค่าเฉล่ีย
เล็กน้อย และมีค่าความโด่งเป็นลบ คือมีการแจกแจงท่ีโด่งน้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเม่ือ
พิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่า p-value 
ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากบั .999 แสดงว่า ตวัแปรการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากเพ่ือนมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตัวแปรการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.231 ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีค่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก หมายความว่า 
นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากอาจารย์ อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก มีความเบ้เท่ากับ .005 และมีความโด่งเท่ากบั -
.012 โดยมีคา่ความเบ้เป็นบวก (เบ้ขวาเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จาก
การท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนนการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
อาจารย์ ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย และมีค่าความโด่งเป็นลบ คือมีการแจกแจงท่ีโด่งน้อยกว่าการแจกแจง
ปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า 
ค่า p-value ของไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ .998 แสดงว่า ตัวแปรการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษามี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.184 ซึ่งเม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีคา่อยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก หมายความ
ว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง มีการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา อยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก มีความเบ้เท่ากบั .003 และมีความ
โดง่เท่ากบั -.008 โดยมีคา่ความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้ายเล็กน้อย) หมายความว่า นกัศกึษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริงส่วนใหญ่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษาสงูกว่าค่าเฉล่ีย และมีคา่ความโดง่เป็นลบ คือมีการแจกแจงท่ีโด่ง
น้อยกวา่การแจกแจงปกติ และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของคา่ความเบ้
และความโดง่ พบวา่ คา่ p-value ของไค-สแควร์ (χ2) เทา่กบั 0.998 แสดงว่า ตวัแปรการสนบัสนนุ
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษามีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
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จากผลการวิเคราะห์คา่ความเบ้ คา่ความโดง่ และผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของ
คา่ความเบ้และความโดง่ พบว่า ตวัแปรท่ีศึกษาทุกตวัมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผู้วิจยัจึงท าการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตตุอ่ไป และเม่ือพิจารณาคา่ร้อยละของสมัประสิทธ์ิการ
กระจาย พบว่า ตวัแปรการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน มีการ
กระจายของข้อมูลสูงสุด โดยมีค่าเท่ากับ 14.013 ซึ่งหมายความว่า นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริงมีคะแนนการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน
แตกตา่งกนัมากท่ีสดุ และตวัแปรการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีการกระจายของ
ข้อมูลต ่าสดุ โดยมีคา่เท่ากบั 9.519 ซึ่งหมายความว่า นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน
จริงมีคะแนนการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมแตกตา่งกนัน้อยท่ีสดุ 
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จากตาราง 6 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการตรวจสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างสองตวัแปร (Bivariate Relationship) ด้วยการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า เกือบทุกค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ของตวัแปรสงัเกตมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 (p<.01) และไม่พบว่ามีคา่ใดท่ีสูงมากเกินไป เน่ืองจาก
จะท าให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) ท าให้การประมาณคา่พารามิเตอร์
คลาดเคล่ือนไป ซึ่งไคลน์ (Kline, 2005: 56) เสนอว่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรไม่
ควรมีคา่สงูเกิน 0.85 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่าคา่สมัประสิทธ์ิเชิงบวกอยู่ระหว่าง .080 ถึง 
.643 โดยตัวแปรท่ีมีค่าความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  การสนับสนุนด้าน
ปฏิสัมพันธ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนกับการสนับสนุนด้านข้อมูลการสร้างสรรค์
นวตักรรมจากเพ่ือน (r = .643) การถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งานนวตักรรมกับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (r = .588) และการสนับสนุนด้าน
ปฏิสัมพันธ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษากับการสนับสนุนด้านข้อมูลการ
สร้างสรรค์นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา (r = .582) ตามล าดบั ส าหรับตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัน้อยท่ีสดุ 3 อนัดบั ได้แก่ ทกัษะความสามารถในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมกบัการให้รางวลั
แก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส าเร็จ (r = .080) การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบดูดซึมกับ
คณุภาพของจิตภายใน (r = .087) และทกัษะความสามารถในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมกบัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคดิแบบดดูซมึ (r = .092) 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดล 
ลิสเรล (Linear Structural Relationship Model: LISREL) เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองท่ีถกูสร้างขึน้จากแนวคิดทฤษฎีว่ามีความกลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจักษ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนต่างๆ (Model Fit Indexes) แล้วจึง
พิจารณาขนาดของเส้นอิทธิพล (Path Coefficients) ซึ่งบ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ในเชิงสาเหตขุอง
ตัวแปรในแบบจ าลองว่ามีขนาดความสัมพันธ์เท่าใด โดยในการทดสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองจ าเป็นต้องพิจารณาว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์มากน้อย
เพียงใด ร่วมกับท าการปรับแก้แบบจ าลองเพ่ือให้แบบจ าลองมีความกลมกลืนมากยิ่งขึน้ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในเชิงแนวคิดทฤษฎีและผลของการศกึษาจากงานวิจยัท่ีผ่านมาเป็นหลกั 
ประกอบการพิจารณาจากคา่สถิติตา่งๆ ท่ีรายงานออกมาในผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ในแตล่ะครัง้
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ร่วมกัน  เช่น  ค่าดัชนีการปรับ  (Modification Index) ค่าสัมประสิท ธ์ิองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient) ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตในการวัด 
(Reliability of Indicators) ค่าเศษเหลือมาตรฐาน  (Standard Residuals) เป็นต้น ซึ่งผลการ
วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ดัชนีวัดความสอดคล้องของกลุ่มดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ 
(Absolute Fit Indexes) ค่ า  χ2 = 1948 .259 , df = 393 , p < .01, RMSEA [90% CI] = .085 
[.081, .089], และ SRMR = .136 กลุ่มดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Incremental Fit 
Indexes) มีค่า CFI และค่า TLI เท่ากับ .755 และ .710 ตามล าดบั และดัชนีความกลมกลืนเชิง
ป ระหยัด  (Parsimony Fit Indexes) มี ค่ า  Relative χ2 = 4.957 ซึ่ งดัช นี เห ล่ า นี บ้่ งบ อกว่ า
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในระดบัท่ียงัไมส่ามารถยอมรับได้ (ดงัตาราง 
6) ผู้วิจยัจงึด าเนินการปรับแก้แบบจ าลองโดยยินยอมให้ความคลาดเคล่ือนในการวดัตวัแปรสงัเกต
ของตวัแปรแฝงตวัเดียวกันมีความสัมพันธ์กันได้ จ านวน 7 คู่ คือ 1) แรงจูงใจในสิทธิของตนกับ
แรงจงูใจในการยอมรับ 2) แรงจงูใจในสิทธิของตนกบัแรงจงูใจทางปัญญา 3) การสงัเกตพฤตกิรรม
ของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมกับการก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม 4) การสนับสนุนด้านข้อมูลในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษากับ
การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 5) การเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบอเนกนัยกับการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบปรับปรุง 6) ทักษะด้านภาวะผู้ น าในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมกับทกัษะในการยอมรับความเส่ียงในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม และ 
7) ทักษะด้านภาวะผู้ น าในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมกับทักษะความกระตือรือร้นในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม และยินยอมให้ความคลาดเคล่ือนในการวดัตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝง
คนละตวัมีความสมัพนัธ์กนัได้ จ านวน 80 คู ่ระหวา่งตวัแปรแฝงทกุตวัแปร 

ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบจ าลองภายหลังท่ีมีการปรับแก้ดงักล่าว พบว่า แบบจ าลองมี
ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มากย่ิงขึน้ โดยพบวา่ดชันีความสอดคล้องของกลุม่ดชันีความ
กลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Indexes) มีค่า χ2 = 701.362, df = 322, p < .01, RMSEA 
[90% CI] = .046 [.042, .051], และ SRMR = .083 กลุ่มดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Incremental Fit Indexes) มีค่า CFI และค่า TLI เท่ากับ .940 และ .914 ตามล าดับ และดัชนี
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ความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indexes) มีค่า Relative χ2 = 2.178 (ดังตาราง 7) 
ซึง่ดชันีเหลา่นีบ้ง่บอกวา่แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มากย่ิงขึน้  

ตาราง 7 คา่ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองก่อนและหลงัการปรับแก้แบบจ าลอง 

ดัชนีทดสอบความ
กลมกลืน 

เกณฑ์พจิารณา แบบจ าลอง 
ก่อนปรับ 

แบบจ าลอง 
หลังปรับ ยอมรับได้ ดี – ดีมาก 

Absolute Fit Indexes    
χ2 (df) ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ χ2(393) = 1948.259 χ2(322) = 701.362 
p value p มากกวา่ .05 P < .01 P < .01 

RMSEA [90% CI] น้อยกวา่ .08 น้อยกวา่ .06 .085 [.081, .089] .046 [.042, .051] 
 [Upper confidence interval < .08]   

SRMR น้อยกวา่ .08 น้อยกวา่ .05 .136 .083 
Incremental Fit Indexes    

CFI มากกวา่ .90 มากกวา่ .95 .755 .940 
NNFI หรือ TLI มากกวา่ .90 มากกวา่ .95 .710 .914 

Parsimony Fit Indexes    
Relative χ2(χ2/df ) ไมเ่กิน 5 ไมเ่กิน 2 4.957 2.178 

 
สรุปได้ว่าแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยทางจิตลกัษณะเดิม 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะตามสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงท่ีปรับแก้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าการทดสอบความสอดคล้อง
อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ถึงดีมาก (Browne และ Cudeck, 1993; Hu และ Bentler, 1999; Kline, 
2011; Schumacker และ  Lomax, 2004) กล่ าว คื อ  มี ค่ า  χ2 = 701.362, df = 322, p < .01, 
RMSEA [90% CI] = .046 [.042, .051], SRMR = .083, CFI =.940, TLI = .914 และ Relative 
χ2 = 2.178 
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 หมายเหต ุ *p<.05, **p<.01   
   แสดงเส้นทางอิทธิพลท่ีพบนยัส าคญั 
   แสดงเส้นทางอิทธิพลท่ีไมพ่บนยัส าคญั 
 

ภาพประกอบ 15 เส้นทางอิทธิพลและคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลอง 
หลงัปรับแก้ไข 
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ตาราง 8 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effect: IE) อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ของตวัแปรสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ตวัแปรผลและคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหยุกก าลงัสองของตวัแปร (Square Multiple Correlation: R2) 
ของแบบจ าลองท่ีปรับแก้ 

หมายเหต ุ *p<.05, **p<.01 
การค านวณคา่อิทธิพลทางตรง: Direct Effect = Total Effect – Indirect Effect  

 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางจิตลกัษณะ

เดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะตามสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ และทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จาก
การท างานจริง จากภาพประกอบ 15 และตาราง 8 สามารถสรุปประเดน็ส าคญั ได้ดงันี ้

1. คา่น าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝง 

ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 
พฤตกิรรมการ

เรียนรู้ 
แบบประสบการณ์ 

ทักษะการ
สร้างสรรค์ 

งานนวัตกรรม 
DE IE TE DE IE TE 

สขุภาพจิตท่ีดี .09** - .09** .08** .01** .09** 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ .13** - .13** .19** .02** .21** 
เจตคตติอ่การเรียนรู้ฯ .13** - .13** .07** .02** .09** 
ลกัษณะมุง่อนาคตฯ .16** - .16** .18** .02** .20** 
การควบคมุตนฯ .07** - .07** .09** .01** .10** 
การสนบัสนนุทางสงัคมฯ จากเพ่ือน .06** - .06** .06** .01** .07** 
การถ่ายทอดความรู้ฯ จากอาจารย์ .31** - .31** .17** .04** .21** 
การสนบัสนนุทางสงัคมฯ จาก
สถาบนัการศกึษา 

.14** - .14** .18** .02** .20** 

พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ - - - .12** - .12** 

R2 .80 .92 



  

 

125 

เม่ือพิจารณาแบบจ าลองการวัดของตวัแปรแฝง ผลการตรวจสอบแบบจ าลอง
การวัด พบว่า ค่าน า้หนักองค์ประกอบของทุกตวัแปรสังเกตุท่ีมีการทดสอบนัยส าคญัพบการมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 ทุกตวั รวมทัง้เม่ือพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
ตวัแปรสังเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดบั (Comrey; & Lee.1992: 243) 
ดงันี ้

คา่น า้หนกัองค์ประกอบ  ≥ .71  ระดบัดีเย่ียม 

คา่น า้หนกัองค์ประกอบ  ≥ .63  ระดบัดีมาก 

คา่น า้หนกัองค์ประกอบ  ≥ .55  ระดบัดี 

คา่น า้หนกัองค์ประกอบ  ≥ .45  ระดบัปานกลาง 

คา่น า้หนกัองค์ประกอบ  ≥ .32  ระดบัน้อย 
 

ซึง่มีรายละเอียดของแตล่ะตวัแปรแฝง ดงันี ้
สุขภาพจิต พบว่า ตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่  คุณภาพของจิตภายใน 

(INMET) และ การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตวัและกระบวนการทางสังคม (ENMET) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .26 และ .77 ตามล าดับ กล่าวได้ว่า ตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัดตัวแปรแฝง
สขุภาพจิตมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบในระดบัน้อยและดีเย่ียม ส าหรับตวัแปรสงัเกตท่ีมีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบมากท่ีสุด คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตวัและกระบวนการทางสงัคม แสดงว่ามี
ความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงสขุภาพจิตได้มากท่ีสดุ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบว่า ตวัแปรสงัเกต 3 ตวั ได้แก่ แรงจูงใจทางปัญญา 
(COGIN) แรงจูงใจในสิทธิของตน (EGOEN) และแรงจูงใจในการยอมรับ (AFFIL) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .65, 62 และ .44 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า ตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัดตัวแปรแฝง
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบในระดบัดีมากและน้อย ส าหรับตวัแปรสงัเกตท่ีมีค่า
น า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ แรงจูงใจทางปัญญา แสดงว่ามีความส าคัญหรือสามารถ
สะท้อนถึงตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิได้มากท่ีสดุ 

เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบวา่ ตวัแปรสงัเกต 2 
ตวั ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากทฤษฏี (ATTTH) และเจตคติ
ตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากการปฏิบตัิ (ATTPC) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
เท่ากบั .56, และ .51 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงเจตคติต่อการเรียนรู้
ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในระดบัดีมากและดี ส าหรับตวัแปร
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สังเกตท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากทฤษฏี แสดงว่ามีความส าคัญหรือสามารถสะท้อนถึงตัวแปรแฝงเจตคติต่อการ
เรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้มากท่ีสดุ 

ลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบว่า ตวัแปรสังเกต 2 
ตัว ได้แก่ ลักษณะการคาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในอนาคต (FUTUR) และการ
ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ได้ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (PATIET) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 
.71, และ .78 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงลักษณะมุ่งอนาคตในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบในระดบัดีเย่ียมทัง้คู ่และทัง้สองตวัแปรสงัเกตมี
ค่าน า้หนักองค์ประกอบใกล้เคียงกัน แสดงว่ามีความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝง
ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้ใกล้เคียงกนั 

การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบว่า ตวัแปรสังเกต 4 ตัว 
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (OBSER) การก าหนด
เป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (GOAL) การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม (ENVIR) และการให้รางวลัแก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ส าเร็จ (AWARD) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .16, .77, 64 และ .68 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า 
ตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัดตัวแปรแฝงการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบในระดบัน้อยถึงดีเย่ียม ส าหรับตวัแปรสงัเกตท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ คือ 
การก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม แสดงว่ามีความส าคัญหรือสามารถ
สะท้อนถึงตวัแปรแฝงการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้มากท่ีสดุ 

การสนับสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน พบว่า 
ตวัแปรสงัเกต 3 ตวั ได้แก่ การสนบัสนนุด้านวสัดกุารสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (FRMAT) 
การสนบัสนนุด้านปฏิสมัพนัธ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (FRINTE) และการสนบัสนนุ
ด้านข้อมลูการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (FRDAT) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .65, 
.85 และ .76 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงการสนบัสนนุทางสงัคมด้าน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบในระดบัดีมากถึงดีเย่ียม ส าหรับ
ตวัแปรสงัเกตท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ คือ การสนบัสนนุด้านปฏิสมัพนัธ์การสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากเพ่ือน แสดงว่ามีความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงการสนบัสนุน
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนได้มากท่ีสดุ 
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การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ พบวา่ ตวั
แปรสังเกต 3 ตวั ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (TCTRA) 
การถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (KMTRA) และการถ่ายทอดความรู้
ด้านตวัแทนการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (AGTRA) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั .58, .72 และ 
.52 ตามล าดบั กลา่วได้ว่า ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากอาจารย์ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบในระดบัปานกลางถึงดีเย่ียม ส าหรับตวัแปร
สงัเกตท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ คือ การถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม แสดงว่ามีความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ได้มากท่ีสดุ 

การสนั บ สนุ น ท างสั งคม ด้ านการส ร้างส รร ค์ งานนวัต ก รรม จาก
สถาบันการศึกษา พบว่า ตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนด้านวัสดุการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา (INMAT) การสนับสนุนด้านส่งเสริมความภาคภูมิใจในการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา (ININTE) และการสนับสนุนด้านข้อมูลการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากสถาบนัการศึกษา (INDAT) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .33, 
.77 และ .74 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงการสนบัสนุนทางสงัคมด้าน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษา มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในระดบัน้อยถึงดี
เย่ียม ส าหรับตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนด้านส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา แสดงวา่มีความส าคญัหรือ
สามารถสะท้อนถึงตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษาได้มากท่ีสดุ 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ พบว่า ตวัแปรสงัเกต 4 ตวั ได้แก่ การ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบอเนกนยั (DIVER) การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบดดูซึม (ASSIM) การเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบเอกนัย (CONVE) และการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบปรับปรุง (ACCOM) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .83, .79, .82 และ .27 ตามล าดบั กล่าวได้ว่า ตวัแปรสังเกตท่ีใช้วดัตวัแปร
แฝงพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในระดับน้อยถึงดีเย่ียม 
ส าหรับตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบเอกนัย 
แสดงว่ามีความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์
ได้มากท่ีสดุ 
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ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบว่า ตวัแปรสงัเกต 5 ตวั ได้แก่ ทกัษะ
ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยอ้างอิงจากทฤษฎีความรู้ (SKKML) ทกัษะความสามารถใน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม (SKABL) ทักษะความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
(SKENT) ทกัษะในการยอมรับความเส่ียงในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (SKRIS) และทกัษะด้าน
ภาวะผู้น าในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (SKLED) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .75, .40, 
.71, .34 และ .61 ตามล าดบั กลา่วได้วา่ ตวัแปรสงัเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงทกัษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในระดบัน้อยถึงดีเย่ียม ส าหรับตวัแปรสัง เกตท่ีมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุด คือ ทักษะในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยอ้างอิงจากทฤษฎีความรู้ 
แสดงว่ามีความส าคญัหรือสามารถสะท้อนถึงตวัแปรแฝงทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้
มากท่ีสดุ 

สรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าน า้หนักองค์ประกอบเป็นค่าบวกและมี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับโครงสร้างของแตล่ะตวัแปรแฝง 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการวัดตัวแปรแฝงในแบบจ าลองนีมี้ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) 

 
อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผล มีรายละเอียดดังนี ้

(ภาพประกอบ 15 และตาราง 8) 
ตัวแปรทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของ
นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 เรียงล าดบั
จากคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (.19*) ลกัษณะมุง่อนาคตในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม (.18**) การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษา (.18**) การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์  
(.17**) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.12**) การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม (.09**) สุขภาพจิตท่ีดี (.08**) เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  
(.07**) และการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (.06**) ตามล าดบั 
ส าหรับตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ระดบั .01 เรียงล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้
ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ (.04**) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการ
เรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การ
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สนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษามีคา่อิทธิพลเท่ากนัคือ 
.02** ส าหรับสุขภาพจิตท่ีดี การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การสนับสนุนทาง
สงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน มีคา่อิทธิพลเท่ากนัคือ .01** โดยตวัแปรเชิงเหตุ
ดงัท่ีกล่าวมาทัง้หมดร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ได้ร้อยละ 92 และตวัแปรเชิงเหตุท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของ
นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ระดบั .01 เรียงล าดบั
จากคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (.21**) การถ่ายทอดความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ (.21**) ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม (.20**) การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 
(.20**) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.12**) การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม (.10**) สุขภาพจิตท่ีดี (.09**) เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  
(.09**) และการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (.07**) ตามล าดบั 

ตัวแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
ตวัแปรเชิงเหตท่ีุมีอิทธิพลโดยตรงตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์

ของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เรียงล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากอาจารย์ (.31**) ลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.16**) การ
สนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษา (.14**) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ (.13**) เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.13**) สุขภาพจิตท่ีดี  
(.09**) การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  (.07**) และการสนับสนุนทางสงัคมด้าน
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (.06**) ตามล าดบั โดยตวัแปรเชิงเหตดุงัท่ีกล่าวมาทัง้หมด
ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ได้ร้อยละ 80 

จากอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลดังภาพประกอบ 
15 และตาราง 7 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมตฐิานวิจัยข้อที่ 1 ได้ดังนี ้

สมมติฐาน แบบจ าลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของสุขภาพจิตท่ีดี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้
ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
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นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา ท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

อิทธิพลของตัวแปรสุขภาพจิตที่ดี 
H1DE: สุขภาพจิตท่ีดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของสขุภาพจิตท่ีดี

ส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรทุกตวัท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ 
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.09) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.08) ดงันัน้
จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H1iE: สุขภาพจิตท่ีดีมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของการควบคุม
ตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมสง่ผลโดยอ้อมตอ่ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดย
ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.01) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันัน้จึง
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
H2DE: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการ

เรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรทุกตัวท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.13) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.
19) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน  

H2iE: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี อิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิส่งผลโดยอ้อมต่อตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ (.02) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 
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อิทธิพลของตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม 

H3DE: เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมี
อิทธิพลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเจตคติตอ่การ
เรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรทุกตวัท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.13) และทกัษะ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.07) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H3iE: เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมี
อิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเจตคติตอ่การ
เรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน  

อิทธิพลของตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

H4DE: ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมี
อิทธิพลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของลักษณะมุ่ง
อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรทุกตวัท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.16) และทกัษะ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.18) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H4iE: ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมี
อิทธิพลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของลักษณะมุ่ง
อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน  
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อิทธิพลของตัวแปรการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

H5DE: การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีอิทธิพล
โดยตรงตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของการควบคุม
ตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรทุกตัวท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.07) และทกัษะ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.09) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H5iE: การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีอิทธิพล
โดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของการควบคุม
ตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมสง่ผลโดยอ้อมตอ่ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดย
ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.01) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันัน้จึง
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

อิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมจากเพื่อน 

H6DE: การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากเพ่ือนมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการสนบัสนุน
ทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรทุกตัวท่ีกล่าวมา
ข้างต้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  
(.06) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.06) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H6iE: การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากเพ่ือนมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการสนบัสนุน
ทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนส่งผลโดยอ้อมต่อตัวแปรทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.01) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 
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อิทธิพลของตัวแปรการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากอาจารย์ 

H7DE: การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
อาจารย์มีอิทธิพลโดยตรงตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรทุกตวัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  
(.31) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.17) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H7iE: การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
อาจารย์มีอิทธิพลโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ส่งผลโดยอ้อมตอ่ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.04) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

อิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา 

H8DE: การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากสถาบนัการศกึษามีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการสนบัสนุน
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษาส่งผลโดยตรงตอ่ตวัแปรทุกตวัท่ี
กล่าวมาข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ (.14) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.18) ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

H8iE: การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากสถาบนัการศกึษามีอิทธิพลโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการสนบัสนุน
ทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษาส่งผลโดยอ้อมตอ่ตวัแปรทกัษะ
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การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

อิทธิพลของตัวแปรพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
H9DE: พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มีอิทธิพลโดยตรง

ตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของพฤติกรรมการ

เรียนรู้แบบประสบการณ์ส่งผลโดยตรงตอ่ตวัแปรทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.14) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน 

 
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์อย่างนัยส าคญัท่ีระดบั .01 จากมากไปน้อย  
ดงันี ้

ด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
อาจารย์ (.31**) นกัศกึษาท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่
น า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .75) ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .58) และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านตวัแทนการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .52) จากอาจารย์มากเพียงใดย่อมส่งผล
ให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ ส่วนในด้านลักษณะมุ่ง
อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.16**) นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตด้านการยอมรับท่ี
เกิดขึน้ได้ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .78) และด้านลกัษณะ
การคาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวตักรรมในอนาคต (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .71) มาก
เพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ ส าหรับ
การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา (.14**) นกัศกึษาท่ี
ได้ รับการสนับสนุน ด้านส่งเส ริมความภาคภูมิ ใจในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษา (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .77) การสนบัสนนุด้านข้อมลูในการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษา (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .74) และการสนบัสนุนด้าน
วสัดอุปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
.33) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ 
ส าหรับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (.13**) นักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจทางปัญญา (ค่าน า้หนักองค์ประกอบ
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เท่ากับ .65) แรงจูงใจในสิทธิของตน (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .62) และแรงจูงใจในการ
ยอมรับ (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั .44) มากเพียงใดยอ่มสง่ผลให้นกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ ในด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม (.13**) นกัศึกษาท่ีมีเจตคติต่อการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากทฤษฎี (ค่า
น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .56) และเจตคติต่อการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากการ
ปฏิบตัิ (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .51) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ ในด้านสขุภาพจิตท่ีดี (.09**) นกัศึกษาท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตวัและกระบวนการทางสังคม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 
.77) และด้านคณุภาพของจิตภายใน (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .26) มากเพียงใดยอ่มส่งผล
ให้นกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ ส าหรับด้านการควบคมุตน
ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.07**) นกัศกึษาท่ีมีการควบคมุตนในด้านการก าหนดเป้าหมาย
ย่อยในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .77) การจดัสภาพแวดล้อม
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .64) การให้รางวลั
แก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งานนวตักรรมส าเร็จ (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .38) และการสงัเกต
พฤติกรรมของตนเองในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .16) มาก
เพียงใดย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากขึน้เท่านัน้ และ
ส าหรับการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน นักศึกษาท่ีได้รับการ
สนับสนุนด้านปฏิสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .85) 
ได้รับการสนบัสนนุด้านข้อมลูในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .76) 
และได้รับการสนบัสนุนด้านวสัดใุนการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (ค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 
.65) จากเพ่ือนมากเพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มาก
ขึน้เท่านัน้ โดยตวัแปรทัง้ 9 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้ร้อยละ 80 

 
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
โดยตรงต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 จากมากไป
น้อย ดงันี ้
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กล่าวได้ว่า ในด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (.19**) นกัศึกษาท่ีมีแรงจงูใจ
ทางปัญญา (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั .65) แรงจงูใจในสิทธิของตน (คา่น า้หนกัองค์ประกอบ
เท่ากับ .62) และแรงจูงใจในการยอมรับ (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .44) มากเพียงใดย่อม
สง่ผลให้นกัศกึษาเกิดทกัษะในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากขึน้เท่านัน้ ด้านลกัษณะมุง่อนาคต
ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.18**) นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะมุง่อนาคตด้านการยอมรับท่ีเกิดขึน้ได้
ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .78) และด้านลักษณะการ
คาดการณ์การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมในอนาคต (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .71) มาก
เพียงใดยอ่มสง่ผลให้นกัศกึษาเกิดทกัษะในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากขึน้เทา่นัน้ ส าหรับการ
สนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษา (.18**) นกัศึกษาท่ี
ได้ รับการสนับสนุน ด้านส่งเส ริมความภาคภูมิ ใจในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศกึษา (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .77) การสนบัสนนุด้านข้อมลูในการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษา (ค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .74) และการสนบัสนนุด้าน
วสัดอุปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
.33) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศึกษาเกิดทกัษะในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากขึน้เท่านัน้ 
การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ (.17**) นกัศึกษาท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หาการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .75) 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
.58) และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านตัวแทนการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .52) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมมากขึน้เท่านัน้  ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.12**) นักศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบอเนกนยั (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .83) มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบคิดเอกนยั (ค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .82) มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบดดูซึม (ค่า
น า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .79) และมีพฤติกรรมการเรียน รู้แบบปรับปรุง (ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .27) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมมากขึน้เท่านัน้ ส าหรับในด้านการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.09**) 
นกัศกึษาท่ีมีการควบคมุตนในด้านการก าหนดเป้าหมายย่อยในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (ค่า
น า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .77) การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .64) การให้รางวัลแก่ตนเองเม่ือสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมส าเร็จ (ค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .38) และการสงัเกตพฤติกรรมของตนเองในการ
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สร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .16) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศกึษา
เกิดทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมากขึน้เท่านัน้  ด้านสุขภาพจิตท่ีดี (.08**) นักศึกษาท่ีมี
สุขภาพจิตท่ีดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวและกระบวนการทางสังคม (ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .77) และด้านคณุภาพของจิตภายใน (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .26) 
มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศกึษาเกิดทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากขึน้เท่านัน้  ในด้าน
เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.07**) นกัศึกษาท่ีมีเจตคติต่อการเรียนรู้
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากทฤษฎี (ค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .56) และเจตคติต่อการ
เรียนรู้การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากการปฏิบัติ (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .51) มาก
เพียงใดย่อมส่งผลให้นกัศึกษาเกิดทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากขึน้เท่านัน้ และส าหรับ
การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (.06**) นกัศึกษาท่ีได้รับการ
สนับสนุนด้านปฏิสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (ค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ .85) 
ได้รับการสนบัสนนุด้านข้อมลูในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (คา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั .76) 
และได้รับการสนบัสนุนด้านวสัดใุนการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (ค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 
.65) มากเพียงใดยอ่มสง่ผลให้นกัศกึษาเกิดทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากขึน้เท่านัน้  

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลโดยรวม
และโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม โดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั .01 จากมากไปน้อย  

กล่าวได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลโดยรวมต่อทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.21**) และมี อิทธิพลโดยอ้อมผ่านพฤติกรรมการเรียน รู้แบบ
ประสบการณ์ ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .02** เช่นเดียวกบัการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์มีอิทธิพลโดยรวมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.
21**) และมีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ซึ่งมีค่ าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากบั .04** ส าหรับลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมีอิทธิพลโดยรวม
ต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.20**) และมีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .02** การสนับสนุนทางสังคมด้านการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามีอิทธิพลโดยรวมต่อทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม (.20**) และมีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ซึ่งมีค่ า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .02** ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มีอิทธิพลโดยรวม
ต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.12**) การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมี
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อิทธิพลโดยรวมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม  (.10**) มีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .01** สุขภาพจิตท่ีดีมีอิทธิพล
โดยรวมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.09**) มีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .01** ในด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมมีอิทธิพลโดยรวมตอ่ทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.09**) มีอิทธิพล
โดยอ้อมผ่านพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .02** และ
การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนมีอิทธิพลโดยรวมตอ่ทกัษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม (.07**) มีอิทธิพลโดยอ้อมผา่นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ซึ่ง
มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .01** ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 10 ร่วมกันสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน
จริงได้ร้อยละ 92 

 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาแบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม 

จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และ
ทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ 
สขุภาพจิตท่ีดี แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะ
มุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การรับรู้
การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม และการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากสถาบนัการศกึษา ท่ีมีผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม โดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ซึ่งท าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแล้วกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริงและก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 625 คน ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยโปรแกรม M Plus 
ซึ่งเป็นการทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยท าการวิเคราะห์เมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วม (Covariance Matrix) ท่ีถูกสร้างขึน้จากตัวแปรสังเกต 31 ตัวแปร (Observed 
Variable) ได้ผลสรุปของการศกึษา ดงันี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทัง้สิน้ 625 คน เป็นนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ

ท างานจริงท่ีศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 3 แบ่งเป็นหญิง จ านวน 437 คน และชาย จ านวน 188 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 69.9 และ 30.1 ตามล าดับ) ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 311 คน 
รองลงมาคณะการจดัการธุรกิจอาหาร จ านวน 95 คน คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 73 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 37 คน (คิดเป็นร้อยละ49.8, 15.2, 11.7 และ 5.9
ตามล าดบั) ส าหรับผลการเรียนเฉล่ียสะสมเทา่กบั 3.19 (SD = 0.47) 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
การแจกแจงของตวัแปรสงัเกต พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงในลกัษณะโค้ง

ปกต ิโดยไม่พบคา่นยัส าคญัทางสถิตไิคสแควร์ของคา่ความเบ้และคา่ความโดง่ อีกทัง้การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหต ุพบว่าค่าร้อยละของสมัประสิทธ์ิการกระจายตวัไม่สูงมากอยู่
ระหว่าง 9.516 ถึง 14.013 หมายความว่าข้อมูลท่ีเก็บได้ไม่แตกตา่งกนัมาก ส าหรับการตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปร พบว่าตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กันโดยค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เกือบทกุค่ามีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบว่ามีคา่ใดท่ีสงูมากเกินไป อยู่ระหว่าง .080
ถึง .643 ดังนัน้ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรจึงเป็นไปตามข้อตกลงในการวิเคราะห์แบบจ าลอง
สมการโครงสร้างท่ีใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยให้มีโอกาศใกล้เคียงกับค่าท่ีวดัได้มาก
ท่ีสดุ (Maximum Likelihood) ซึง่ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาควรมีการแจกแจงเป็นลกัษณะปกติ และ
ควรมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงแต่ต้องไม่ มีความสัมพันธ์มากเกินไปจนเกิดปัญหา 
Multicollinearity 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัจิตลกัษณะ

เดิม จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และลกัษณะตามสถานการณ์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์และทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม พบว่า แบบจ าลองท่ีสร้างขึน้มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากท่ีท าการปรับแก้โดยการพิจารณาจากค่าสถิติต่างๆ ท่ี
รายงานออกมาในผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์ในแต่ละครัง้ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยูใ่นเกณฑ์ยอมรับได้ถึงดี ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1 ดงันี ้

สมมติฐาน  แบบจ าลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุของ
สขุภาพจิตท่ีดี แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ลกัษณะ
มุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม การรับรู้
การสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม และการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากสถาบนัการศกึษา ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ และทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  จากการทดสอบความกลมกลืน
ของแบบจ าลอง พบว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความ
กลมกลืนอยู่ในระดบัยอมรับได้โดยมีค่าดชันีการปรับโมเดลและค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง
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แนวคิดและทฤษฎี ดังนี ้χ2 = 701.362, df = 322, p < .01, Relative χ2 = 2.178 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน รายละเอียด ดงัตาราง 9 – 10 

 

ตาราง 9 สรุปผลการวิเคราะห์และผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สรุปผล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไป 
ตาม

สมมตฐิาน 

เป็นไปตาม
สมมตฐิาน
บางส่วน 

ไม่เป็น 
ไปตาม

สมมตฐิาน 

อิทธิพลของสุขภาพจิตที่ดี    

H1DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  
(.09**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.08**) 

   

H1IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.01**) 

   

อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ    
H2DE: สง่ผลโดยตรงตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.

13**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.19**) 
   

H2IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02**) 

   

อิทธิพลของเจตคตต่ิอการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
H3DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

(.13**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.07**) 
   

H3IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02**) 

   

อิทธิพลของลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
H4DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

(.16**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.18**) 
   

H4IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02**) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

สรุปผล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไป 
ตาม

สมมตฐิาน 

เป็นไปตาม
สมมตฐิาน
บางส่วน 

ไม่เป็น 
ไปตาม

สมมตฐิาน 

อิทธิพลของการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
H5DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

(.07**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.09**) 
   

H5IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.01**) 

   

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพื่อน 
H6DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

(.06**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.06**) 
   

H6IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.01**) 

   

อิทธิพลของการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ 
H7DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

(.31**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.17**) 
   

H7IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.04**) 

   

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษา 
H8DE: ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  

(.14**) และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.18**) 
   

H8IE: ส่งผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดย
ผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.02**) 

   

อิทธิพลของพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์    
H9DE: สง่ผลโดยตรงตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.12**)    

หมายเหต ุ**p<.01 และตวัเลขในวงเล็บคือคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 
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อิทธิพลของสุขภาพจิต  พบว่า มีผลโดยตรงทัง้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม และพบผลโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบว่า มีผลโดยตรงตอ่ทัง้ตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์และทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม และพบผลโดยอ้อมต่อทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม พบว่า มี
ผลโดยตรงทัง้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
และพบผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

อิทธิพลของลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  พบว่า ผล
โดยตรงทัง้ตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม และ
พบผลโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมโดยผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

อิทธิพลของการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม พบวา่ มีผลโดยตรง
ทัง้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม และพบผล
โดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผา่นพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
เพื่อน พบว่า มีผลโดยตรงทัง้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม และพบผลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
อาจารย์พบวา่ มีผลโดยตรงทัง้ตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม และพบผลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ 

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษา พบว่า มีผลโดยตรงทัง้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทักษะ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม และพบผลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่าน
พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
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อิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ พบว่า มีผลโดยตรงตอ่
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 

ตาราง 10 สรุปผลอิทธิพลของตวัแปรสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ตวัแปรผลตามสมมตฐิานท่ี 2 และ 3 

ตัวแปรสาเหตุ 

ผลอิทธิพล 
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

ทักษะการ
สร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม 

ตรง อ้อม รวม ตรง อ้อม รวม 

สขุภาพจิตท่ีดี       

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ       

เจตคตติอ่การเรียนรู้ฯ       

ลกัษณะมุง่อนาคตฯ       

การควบคมุตนฯ       

การสนบัสนนุทางสงัคมฯ จากเพ่ือน       

การถ่ายทอดความรู้ฯ จากอาจารย์       

การสนบัสนนุทางสงัคมฯ จาก
สถาบนัการศกึษา 

      

พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์       

ผลอธิบายความแปรปรวน .80 .92 

 
พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (เรียงล าดบั

จากมากไปน้อย) ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ (.31**) 
ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.16**) การสนับสนุนทางสังคมด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา (.14**) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (.13**) เจตคติตอ่การ
เรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.13**) สุขภาพจิตท่ีดี (.09**) การควบคุมตนในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม (.07**) และการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
จากเพ่ือน (.06**) ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรทัง้ 9 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ



  

 

145 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงได้ร้อย
ละ 80  

ส าหรับอิทธิพลโดยตรงต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
(เรียงจากจากมากไปน้อย) ได้แก่ ในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (.19**) ลักษณะมุ่งอนาคตในการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (.18**) การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
สถาบันการศึกษา (.18**) การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์  
(.17**) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.12**) ด้านการควบคมุตนในการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม (.09**) สขุภาพจิตท่ีดี (.08**) เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
(.07**) และการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน (.06**) ตามล าดบั  

ทัง้นีอิ้ทธิพลโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยผ่านจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง  พบว่า ตวัแปรท่ีมีผล
โดยรวมและโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ในด้าน
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (.21** และ .02 **) การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
อาจารย์ (.21** และ .04 **) ลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.20** และ .02 **) 
การสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา (.20** และ .02**) 
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (.12**) ด้านการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม (.10** และ .01**) เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม (.09** และ 
.02 **) สุขภาพจิตท่ีดี (.09** และ .01 **) และการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากเพ่ือน (.07** และ .01 **) ตามล าดบั ซึ่งตวัแปรทัง้ 10 ร่วมกนัสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน
จริงได้ร้อยละ 92 

 
การอภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัตา่งๆ แบบจ าลองท่ีปรับแก้ไขร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ท่ีเกิดขึน้ในตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ได้ร้อยละ 80 และ 92 ตามล าดบั การทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง พบว่าแบบจ าลองมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนอยู่ในระดบัยอมรับได้ และเม่ือ
ปรับแบบจ าลองตามคา่สถิตท่ีิแนะน าท าให้คา่ดชันีความกลมกลืนมีคา่ท่ีดีขึน้ แตค่า่ไคสแควร์ยงัคง
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มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) เช่นเดิม ซึ่งโดยปกติการทดสอบนยัส าคญัด้วยสถิติไคสแควร์เป็น
เกณฑ์ท่ีเข้มงวดเกินไป กล่าวคือคา่ไคสแควร์จะไม่มีนยัส าคญัก็ตอ่เม่ือโมเดลนัน้มีความกลมกลืน

โดยสมบรูณ์ (∑ − ∑(𝜽) = 𝟎) ซึง่เป็นไปได้ยากในการทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ จ านวนตวัแปรสงัเกตจ านวนมาก และตวัแปรสงัเกตมีการแจก
แจงแบบ Leptokurtic จะท าให้คา่ไคสแควร์สงูกว่าความเป็นจริง ท าให้มีโอกาสปฏิเสธสมมติฐาน

ศนูย์ได้มาก ดงันัน้จึงแก้ไขโดยการพิจารณาคา่ไคสแควร์สมัพทัธ์ (Relative 𝛘𝟐 ( 𝛘𝟐 / df)) ควรมี
คา่น้อยกว่า 2.00 (สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกลู ภิญโญภานวุฒัน์, 2554) 

ซึ่งในงานวิจยันีมี้กลุ่มตวัอย่าง 625 คน และมีตวัแปรสงัเกตในแบบจ าลองทัง้สิน้ 31 ตวัแปร (𝛘𝟐 
= 1948.259, df = 393, p < .01) ทัง้นีก้่อนการปรับโมเดลจ านวนเส้นทางอิทธิพลตัวแปรแฝง
ภายนอก ท่ีส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์  และตัวแปรทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมมีเพียง 8 เส้นอิทธิพล 5 ตัวแปร ซึ่งอยู่ในกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ (การควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม) และลกัษณะตามสถานการณ์ (การ
สนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือน การถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ และการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา) แตไ่มมี่ตวัแปรท่ีอยู่ในกลุม่ปัจจยัจิตลกัษณะเดิมเลย ซึง่ไม่เป็นไป
ตามกรอบแนวคิดสมมตฐิานการวิจยั สามารถสรุปได้ว่าหลงัการปรับแบบจ าลองโดยการพิจารณา
จากคา่ดชันีการปรับโมเดลและค านงึถึงความเป็นไปได้ในเชิงแนวคิดและทฤษฎี ท าให้ได้โมเดลท่ีมี

ความกลมกลืน ( 𝛘𝟐 = 701.362, df = 322, p < .01, Relative 𝛘𝟐 = 2.178) และท าให้จ านวน
เส้นทางอิทธิพลตัวแปรแฝงภายนอกในกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และลกัษณะตามสถานการณ์ทุกตวัแปรส่งผลต่อตวัแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์  และตัวแปรทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิด
สมมติฐานการวิจัย โดยอ้างอิงจากแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมท่ีให้ความส าคญักับลักษณะ
ภายในจิตใจของของบุคคลท่ีมีมาอยู่เดิม และการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของบคุคล (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) 
 

อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์
ของและทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง 
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จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางอิทธิพลและการทดสอบนยัส าคญั พบว่า
เส้นทางอิทธิพลโดยตรงท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติโดยแตล่ะตวัแปรมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรในแบบจ าลอง 
(ภาพประกอบ 5.1) โดยมีรายละเอียดการอภิปรายผลเรียงตามสมมตฐิานการวิจยัตอ่ไปนี ้
 

 

หมายเหต ุ**p<.01 

 

ภาพประกอบ 16 สรุปเส้นทางอิทธิพลและการมีนยัส าคญัทางสถิตขิองคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล 

 

อิทธิพลของปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของ
นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 

Need for 
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Future 
Orientation  
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Social Support 
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Transfer of 
Learning Social Support 
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Learning 
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สุขภาพจิตที่ดี ถือว่าเป็นตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะเดิมท่ีเก่ียวข้องกับ
ความดีงามทางจิตใจ สภาพจิตใจท่ีเป็นสุขของบุคคล ถึงแม้ว่าสภาพสังคมแวดล้อมจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปบุคคลจะสามารถจดัการปัญหาในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ดงัจะเห็นได้จาก
ผลการวิจยัครัง้นีท่ี้พบว่า สุขภาพจิตมีค่าอิทธิพลทางบวกทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรม ซึ่งสุขภาพจิตเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างบุคคลกับ
สิ่ งแวดล้อม เป็นรากฐานส าห รับการคิด  การเรียน รู้  (American Psychiatric Association 
Foundation, 2016, p.4) โดยสุขภาพจิตนัน้ไม่เพียงแต่จะพิจารณาเฉพาะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ทาง
จิตใจเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงสขุภาพทางกายและสงัคมเป็นอยู่ท่ีดี เป็นการแสดงถึงความเป็นอยู่ การ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน และการตระหนักถึงความมีสติปัญญา (World Health Organization, 
2003) สอดคล้องกับงานวิจยัท่ีผ่านมาซึ่งพบว่าบุคลากรท่ีเป็นคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ซึ่ง
ตีความได้ว่าเป็นลักษณะสุขภาพจิตท่ีดีนัน้ มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (ดารา ทีปะปาล และ ศิรชญาน์ การะเวก, 2561) ผลงานวิจยัครัง้นีพ้บว่า
คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเส้นทางจากสขุภาพจิตท่ีดีทางบวกท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ นัน่หมายความว่านกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีมีสขุภาพจิตท่ีดี
ยอ่มมีพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์สงูตามไปด้วย ในทางตรงข้ามหากมีสขุภาพจิตท่ีไม่ดี
ก็ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ต ่าด้วย เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของสขุภาพจิตท่ีดีท่ีส่งผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษา
ในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง พบว่าค่าอิทธิพลทางตรงมีค่าสูงกว่าค่าอิทธิพลทางอ้อม 
เม่ือผา่นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคัน่กลาง (Mediator) จะท าให้ทกัษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงสุขภาพจิตท่ีดีท่ีมีผลต่อทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ถือเป็น
กระบวนการท่ีจะชว่ยให้บคุคลเกิดทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เป็นตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะเดิม  ท่ีจัดเป็น
แรงจงูใจขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ ในความมุ่งมัน่กระท าการอย่างไม่ย่อท้อเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายในงาน โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินัน้มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมในเชิงบวกต่อ
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมแสดงให้เห็นวา่นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง
ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะมีทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมสูงตามไปด้วย เน่ืองจากมีความ
มุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Bipp และ 
van Dam (2014) เร่ืองการขยายแบบจ าลองแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิตามล าดบัชัน้: บทบาทของความ
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ต้องการสร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิส าหรับเป้าหมายความส าเร็จและผลการเรียน โดยมีกลุม่ตวัอย่าง
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 120 คน ท าการศึกษาวิเคราะห์การสร้างแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ซึ่งเช่ือมโยงความต้องการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับ
อิทธิพลทางอ้อมต่อคะแนนของหลกัสูตรผ่านเป้าหมายความส าเร็จ ผลการวิจยั พบว่า เป้าหมาย
ความส าเร็จนัน้เกิดจากการรวมกันของแรงจงูใจท่ีแตกต่างกัน โดยแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป้าหมาย
ความส าเร็จและความต้องการความร่วมมือ สามารถร่วมกันท านายผลการปฏิบตัิงานและการมี
เป้าหมายเพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเล่ียงได้ (Performance-Avoidance Goal) นอกจากนัน้ยัง
พบว่าแบบจ าลองตามล าดบัชัน้ของแรงจงูใจทัง้ 3 ประเภท ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แรงจงูใจใฝ่
สมัพนัธ์ และแรงจงูใจใฝ่อ านาจ มีอิทธิพลตอ่เป้าหมายความส าเร็จและผลการเรียนของนกัศกึษา 
ผลงานวิจยัครัง้นีพ้บวา่คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเส้นทางจากแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางบวกท่ีสง่ผล
ตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ นัน่หมายความว่านกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์สูงตามไปด้วย 
ในทางตรงข้ามหากมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่าก็ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ต ่าด้วย 
จากงานวิจยัท่ีผ่านมายืนยันว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมกับผู้ อ่ืนสูง และมีเป้าหมายในการท างานท่ีสอดคล้องกับความสามารถของตน (Alam 
และ Mia, 2006) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง พบว่าคา่อิทธิพลทางตรงมีคา่สงูกว่าคา่อิทธิพลทางอ้อม เม่ือผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคัน่กลาง (Mediator) จะท าให้ทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
เพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงสุขภาพจิตท่ีดีท่ีมีผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
เพียงอย่างเดียว พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บคุคลเกิด
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

เจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม เป็นตวัแปรท่ีอยู่ในกลุ่ม
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งหมายความว่าการจะเกิดเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมได้นัน้ต้องเกิดจากสถานการณ์แวดล้อมการจัดการเรียนรู้ท่ีจะสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่เจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมมีอิทธิพลทัง้โดยตรงและโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ตามแนวคดิท่ีว่า
บุคคลท่ีมีเจตคติต่อตนเองเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบตัิ จะส่งผลต่อพฤติกรรม
สร้างนวตักรรมของบุคคลนัน้ (ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ และ ศจีมาจ ณ วิเชียร, 2561) ผลงานวิจยั
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ครัง้นีพ้บว่าค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเส้นทางจากเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมทางบวกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ นัน่หมายความว่านกัศึกษา
ในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีมีเจตคติตอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมสงู
มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์สงูตามไปด้วย ในทางตรงข้ามหากมีเจตคติตอ่การเรียนรู้
ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมต ่าก็ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ต ่าด้วย  เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบจากค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีส่งผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง พบว่าค่าอิทธิพลทางตรงมีค่าสูงกว่าค่าอิทธิพลทางอ้อม เม่ือผ่าน
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคั่นกลาง (Mediator) จะท าให้ทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงเจตคติต่อการเรียนรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีมีผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมเพียงอย่างเดียว พฤติกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าพฤติกรรมนวตักรรมการศึกษา
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการเปิดกว้างทางความคดิและลกัษณะความคิดริเร่ิมโดยผา่นเจตคติตอ่
นวตักรรมการศกึษา (สาธิต เชือ้อยูน่าน และ สนุทร คล้ายอ ่า, 2561) 

ลักษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม  เป็นตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่ม
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ตามท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติได้ให้ความหมายของลกัษณะมุง่อนาคตไว้วา่ เป็นลกัษณะการคดิแบบ
คาดการณ์ไกลของบุคคลมองเห็นถึงผลดีในการรอคอย และยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ ท าให้สามารถ
วางแผนจัดการกับพฤติกรรมของตนได้ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2557) ซึ่งในงานวิจยันีเ้ป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ท่ีกระตุ้ นหรือ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
และบรรลเุป้าหมายในการสร้างสรรค์จนได้ผลลพัธ์เป็นงานนวตักรรมท่ีดี จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บ
อิทธิพลทัง้โดยตรงและโดยอ้อมของลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมต่อตวัแปร
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของวรรณวรางค์ โพธิคามบ ารุง 
(2560) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนของนิสิตระดบัชัน้ปีท่ี 1 วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ 
ท่ีพบวา่ตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคตไมส่ามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการเรียนของนิสิตกลุม่ดงักลา่วได้
นอกจากนัน้ผลงานวิจยัครัง้นีพ้บว่าค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเส้นทางจากลกัษณะมุ่งอนาคตใน
การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทางบวกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ นั่น
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หมายความว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีมี ลักษณะมุ่งอนาคตในการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมสูงย่อมมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์สูงตามไปด้วย ในทาง
ตรงข้ามหากมีลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมต ่าก็ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ต ่าด้วย เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ลกัษณะมุ่งอนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีส่งผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง พบว่าค่าอิทธิพลทางตรงมีค่าสูงกว่าค่า
อิทธิพลทางอ้อม เม่ือผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคัน่กลาง (Mediator) 
จะท าให้ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไมใ่ช่เพียงลกัษณะมุ่งอนาคต
ในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีมีผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว 
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

การควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม เป็นตวัแปรท่ีอยูใ่นกลุม่ปัจจยัจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งการควบคุมตนเองเป็นความสามารถของบุคคลในการยับยัง้การ
กระท าหรือค าพดูท่ีจะแสดงออกมา ดงันัน้การควบคมุตนเองจึงมีความเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมและ
แรงกระตุ้นในการบรรลุเป้าหมายของบุคคล (Baumeister et al., 2007, p.351) ซึ่งในงานวิจัยนี ้
พิจารณาถึงการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จาก
การท างานจริง ท่ีมีความสามารถในการวางแผนการและการก าหนดเป้าหมายในการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมตัง้แต่ต้นจนจบ จากผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่าการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงและโดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม กล่าวคือ 
การท่ีนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงสามารถควบคุมตนในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมมากเพียงใดก็จะท าให้มีทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีจะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของทศันีย์  ประธาน (2561) ท่ีพบวา่การควบคมุตนของเยาวชนใน 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเป็นการเพิ่มพูนทกัษะการเรียนรู้ของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ตามความสนใจ  ผลงานวิจัยครัง้นีพ้บว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลของเส้นทางจากการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทางบวกท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ นั่นหมายความว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริงท่ีมีการควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมสูงมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์สูงตามไปด้วย ในทางตรงข้ามหากมีการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ต ่าก็ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ต ่าด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Honken et 
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al. (2016) เร่ือง ท่ีพบว่าการควบคมุตนเองสามารถท านายพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ของบุคคลได้ในเชิง
บวก เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการควบคุมตนในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีส่งผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง พบว่าค่าอิทธิพลทางตรงมีค่าสูงกว่าค่าอิทธิพลทางอ้อม เม่ือผ่าน
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคั่นกลาง (Mediator) จะท าให้ทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงการควบคมุตนในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีมีผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมเพียงอย่างเดียว พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเพิ่ม
มากขึน้ 

การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพื่อน เป็นตวั
แปรท่ีอยูใ่นกลุม่ปัจจยัลกัษณะตามสถานการณ์ ซึง่ถือเป็นการแลกเปล่ียนทรัพยากรตา่งๆ ระหวา่ง
ผู้ ให้และผู้ รับ โดยจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้กับผู้ รับ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สนบัสนุน (Shumaker & Brownell, 1987) ซึ่งงานวิจยัในครัง้นีจ้ึงเป็นการพิจารณาการสนบัสนุน
จากเพ่ือนร่วมชัน้เรียนซึ่งเป็นผู้ ให้และผู้ รับท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอันจะมีอิทธิพลต่อการ
สนับสนุนเป็นอย่างมากจากความสนิทสนมดงักล่าว ดังนัน้จากผลการวิจัยครัง้นีจ้ึงพบว่าการ
สนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนมีอิทธิพลเชิงบวกทัง้โดยตรงและ
โดยอ้อมต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศศิวิมล เกลียวทอง 
(2556) ท่ีพบว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีอยู่ในสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression: MR) ท่ีส่งผลทางบวกต่อทกัษะชีวิต ผลงานวิจัยครัง้นีพ้บว่าค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล
ของเส้นทางจากการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือนทางบวกท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ นั่นหมายความว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริงท่ีได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนสูง
ท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์สูงตามไปด้วย ในทางตรงข้ามหากได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนต ่าก็ท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ต ่าด้วย เช่นเดียวกับงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า  พฤติกรรมการปรับตวัทางด้าน
วิชาการ ด้านสงัคม และด้านความรู้สึกของนกัศึกษาขึน้อยู่กับการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม
จากเพ่ือน ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของสงัคมเพ่ือน ท่ีมีส่วนชว่ยให้นกัศกึษาสามารถด าเนินชีวิตเข้า
กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ดี (Mohd Mahzan. Awang et al., 2014) เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบจากค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์
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งานนวตักรรมจากเพ่ือนท่ีส่งผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง พบว่าค่าอิทธิพลทางตรงมีค่าสูงกว่าค่าอิทธิพลทางอ้อมเม่ือผ่าน
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคั่นกลาง (Mediator) จะท าให้ทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางสังคมด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือนท่ีมีผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมเพียงอย่างเดียว 
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ เป็นตวัแปร
ท่ีอยู่ในกลุ่มปัจจยัลกัษณะตามสถานการณ์ โดยกระบวนการของการถ่ายทอดความรู้นัน้คอ่นข้าง
มีความซบัซ้อนเป็นการถ่ายโยงความรู้ (Transfer of Learning) ท่ีผู้ เรียนมีอยู่แล้วกบัความรู้ใหม่ท่ี
ได้เรียนเพิ่มเติมด้วยวิธีการสอนตา่ง ๆ (ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์, 2553) ส าหรับงานวิจยัครัง้นีจ้ะ
พิจารณาถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้ของ Kolb เน่ืองจากได้ใช้ตวัแปรพฤติกรรม
การเรียน รู้แบบประสบการณ์  (Experiential Learning) ตามทฤษฎีวัฎจักรการเรียน รู้แบบ
ประสบการณ์ ของ  Klob (1984) เป็นตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ดังนัน้จึง
พิจารณาการถ่ายทอดความรู้ใน 3 ประการด้วยกันคือ พิจารณาว่าเนื อ้หาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ การใช้ เทคนิคท่ีเหมาะสม และการใช้ตัวแทนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ จากผลการวิจัยครัง้นีจ้ึงพบว่าการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากอาจารย์มีอิทธิพลเชิงบวกทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม ผลงานวิจยัครัง้นีพ้บว่าคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเส้นทางจากการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ทางบวกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ นั่นหมายความว่านักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์สงูท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์สงูตามไปด้วย ในทางตรงข้ามหากได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากอาจารย์ต ่าก็ท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ต ่าด้วย เช่นเดียวกับ
งานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีพบว่าการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนของ
ผู้ เรียนในเชิงบวก (Mohd Mahzan  Awang et al., 2013; จิรภา ค าทา, 2558) เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบจากค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากอาจารย์ท่ีส่งผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของนักศึกษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง พบว่าค่าอิทธิพลทางตรงมีค่าสูงกว่าค่าอิทธิพลทางอ้อมเม่ือผ่าน
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พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคั่นกลาง (Mediator) จะท าให้ทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากอาจารย์ท่ีมีผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมเพียงอยา่งเดียว พฤตกิรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

การส นั บ ส นุ นท างสั งคม ด้ านก ารส ร้างส รร ค์ งานน วัต ก รรม จาก
สถาบันการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีอยู่ในกลุ่มปัจจัยลักษณะตามสถานการณ์ การสนับสนุนทาง
สงัคมเป็นโครงสร้างแบบหลายมิติครอบคลุมความหลากหลายของความสมัพนัธ์พฤติกรรมและ
ผลกระทบ ซึ่งการสนบัสนนุทางสงัคมในปัจจบุนัแตกตา่งจากรูปแบบในอดีตโดยไม่ค านึงถึงความ
เป็นเอกเทศของบคุคล แตใ่นปัจจบุนัการสนบัสนนุทางสงัคมจะเป็นการเช่ือมโยงการตอบสนองตอ่
สถานการณ์ของแตล่ะบคุคล ดงันัน้จึงสามารถเช่ือมตอ่ความสมัพนัธ์ของบคุคลกบัสภาพแวดล้อม
ทางสงัคมเข้าไว้ด้วยกนั (Relandeau et al., 2009; Streeter & Franklin, 1992) ซึ่งงานวิจยัในครัง้
นีจ้งึเป็นการพิจารณาการสนบัสนนุทางสงัคมจากสถาบนัการศกึษาซึง่ถือเป็นสภาพแวดล้อมอนัจะ
ส่งผลต่อนักศึกษา จากผลการวิจัยครัง้นี ้พบว่าการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษามีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงและโดยอ้อมตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาว่า เครือข่ายทางสังคม องค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ผลงานสร้างสรรค์นวตักรรมของบุคคลและพฤติกรรมเชิงนวตักรรมในการปฏิบตัิงาน (ธนกฤต แซ่
โค้ว, 2557; วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท , 2558) ผลงานวิจัยครัง้นีพ้บว่าค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของเส้นทางจากการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจาก
สถาบนัการศึกษาทางบวกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ นัน่หมายความว่า
นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์
งานนวตักรรมจากสถาบนัการศึกษาสูงท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์สูงตามไป
ด้วย ในทางตรงข้ามหากได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษาต ่าก็ท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ต ่าด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Baker, 2013, p.650) ท่ีพบว่าการสนับสนุนส่วนบุคคลจากสภาพแวดล้อมของ
สถาบนัการศกึษาสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากคา่
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีส่งผลต่อทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้
จากการท างานจริง พบวา่คา่อิทธิพลทางตรงมีคา่สงูกวา่คา่อิทธิพลทางอ้อมเม่ือผ่านพฤติกรรมการ
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เรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีท าหน้าท่ีคั่นกลาง (Mediator) จะท าให้ทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมเพิ่มขึน้มากกว่า กล่าวคือไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาท่ีมีผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว 
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ถือเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือท าความเข้าใจและตีความสิ่งใหม่ ในเชิงประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
เรียนการสอนการเรียนรู้ส่วนบุคคลในระดบัท่ีสูงขึน้ หลากหลายสาขาวิชามากขึน้ ซึ่งงานวิจยัใน
ครัง้นีจ้ึงเป็นการพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ใน
รูปแบบการแสดงออกของการเรียนรู้จากทฤษฏีควบคูก่บัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และพบว่า
ในการจดัประสบการณ์การปฏิบตัิการเรียนรู้จริงให้มีความสอดคล้องกบัองค์ความรู้พืน้ฐานอย่าง
เหมาะสม ตามวงจรการเรียนรู้ของ Klob (1984) จากผลการวิจยัครัง้นี ้พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์มีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงในระดับสูงต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
กลา่วคือ หากนกัศกึษาได้รับการสง่เสริมให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากเพียงใด ก็
จะท าให้นกัศกึษามีทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมมากตามไปด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
(พิชญา มีดี และ เอือ้มพร หลินเจริญ, 2560) ในการวิจยัเพ่ือการพฒันาแนวทางการประเมินทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรมของผู้ เรียน ตามแนวคิดการประเมินผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 จากผลการ
พฒันาเคร่ืองมือการประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของผู้ เรียน พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีมี
คะแนนด้านทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรมสงูกว่าคะแนนเฉล่ีย เป็นนกัเรียนท่ีเรียนตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้รับการจดัพฤติกรรมการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกกิจกรรม
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัต ิ
ผลจากการวิเคราะห์กลุ่มพหุหรือความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลองท่ีพบว่าไม่

แปรเปล่ียน ซึ่งสามารถน าแบบจ าลองนีน้ าไปใช้อธิบายและประยุกต์ใช้ในการพฒันาทักษะการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมในกลุม่นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ดงันี ้

1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในฐานะท่ีเป็น
ปัจจยัสาเหตใุนกลุ่มจิตลกัษณะเดิมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรม แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นปัจจยัส าคญัและควรพฒันา
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ให้เกิดขึน้ในกลุ่มนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงโดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมท่ี
สอดคล้องไปกับแหล่งของการเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้วยหลักสูตรชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะของข้าราชการพลเรือนของดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ ในวิชา “วิถีทางสู่ชยั
ชนะในการท างาน” เป็นชุดวิชาท่ีเสริมสร้างความมุมานะบากบั่นฝ่าฟันอุปสรรคในการท างาน 
สามารถแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นลักษณะของผู้ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ทัง้นี ้
หลกัสตูรการฝึกอบรมดงักลา่วควรต้องมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบักลุ่มนกัศกึษาในระบบการ
เรียนรู้จากการท างานจริง ด้วยการจัดสมันากลุ่มย่อยในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตัวของนักศึกษา ประกอบด้วย  1) ความต้องการในชีวิตและการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรม 2) การฝึกยอมรับปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรม 3) การฝึกตัง้เป้าหมายในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมและด าเนินการตามเป้าหมายนัน้ 
4) ฝึกวางแผนในหน้าท่ีในการสร้างสรรค์งานนวตักรรมในแต่ละส่วน และวิเคราะห์สิ่งท่ีจะท าให้
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมนัน้ประสบความส าเร็จ หลกัสูตรดงัท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีใ้ช้ระยะเวลา
หวัข้อละ 2 ชัว่โมง รวมแล้วเท่ากบั 8 ชัว่โมง คือ 2 สปัดาห์ของคาบเรียนปกติ ซึ่งสามารถแทรกเข้า
ไปในรายวิชาการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ท่ีมีคาบเรียนปกติทัง้หมด 10 
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องไปกับผลการวิจัยท่ีพบว่าการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมาก
ส่งผลโดยตรงตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าอิทธิพลของตวัแปรการควบคุมตนในการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมในฐานะท่ีเป็นปัจจัยสาเหตุในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม แสดงให้เห็นวา่การ
ควบคุมตนในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญและควรพัฒนาให้เกิดขึน้ในกลุ่ม
นกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงโดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องไปกับ
แหล่งของการเกิดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนด้วยหลักสูตรชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือนของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ ในวิชา “การ
เสริมสร้างพลงัปฏิบตัิการ” ในส่วนของความสามารถในการควบคมุตนเป็นชดุวิชาท่ีเสริมสร้างให้
เกิดความสามารถท่ีจะละเว้นการกระท าบางชนิด และเร่ิมพฤติกรรมท่ีต้องเสียสละหรือใช้ความ
อดทนอย่างมีคณุภาพและปริมาณเหมาะสมเป็นเวลานานพอท่ีจะน าไปสู่ผลท่ีต้องการในอนาคต
ทัง้นีห้ลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวควรต้องมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษาใน
ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง ด้วยการจัดสัมนากลุ่มย่อยในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการ
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สร้างสรรค์งานนวัตกรรมซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตัวของนักศึกษา ประกอบด้วย 1) ส ารวจลักษณะการ
ควบคมุตนของตนเองโดยการให้ความรู้และท าแบบประเมิน 2) วางแผนเก่ียวกบัความคาดหวงัใน
ชีวิตการเรียนและการสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยระบกิุจกรรมและระยะเวลา 3) สงัเกตและเข้าใจ
พฤติกรรมของตนเองและผู้ อ่ืน โดยการแลกเปล่ียนแผนเก่ียวกบัความคาดหวงัในชีวิตการเรียนและ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีได้ก าหนดไว้กับกลุ่มอ่ืน และน ามาวิเคราะห์สาเหตท่ีุจะท าให้งาน
ส าเร็จ และอุปสรรคท่ีจะท าให้งานนัน้ไม่ส าเร็จ  4) ก าหนดพฤติกรรมในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมของตนเองในลกัษณะท่ีสามารถสงัเกตได้ และระบวุา่พฤติกรรมใดควรท า และไม่ควรท า
ด้วยสาเหตุใด หลักสูตรดงัท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีใ้ช้ระยะเวลาหัวข้อละ 2 ชัว่โมง รวมแล้วเท่ากับ 8 
ชั่วโมง คือ 2 สัปดาห์ของคาบเรียนปกติ ซึ่งสามารถแทรกเข้าไปในรายวิชาการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ท่ีมีคาบเรียนปกติทัง้หมด 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องไปกบัผลการวิจยัท่ีพบว่าการมีการควบคมุตนมากส่งผลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมการเรียนรู้
แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการ
ท างานจริง 

3. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าอิทธิพลของตัวแปรการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ การสนับสนุนทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม
จากเพ่ือน และจากสถาบันการศึกษา โดย 3 ตัวแปรนีใ้นฐานะท่ีเป็นปัจจัยสาเหตุในกลุ่ม
สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมแสดงให้เห็นว่าปัจจยัสาเหตใุนกลุม่สถานการณ์ทัง้ 3 ตวัแปรนีเ้ป็นปัจจยัส าคญัและควร
สร้างให้เกิดขึน้ในกลุ่มนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงโดยสร้างสรรค์สถานการณ์ท่ี
สอดคล้องไปกับแหล่งของการเกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
อาจารย์ การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากเพ่ือน และจาก
สถาบนัการศกึษา ดงันี ้

3.1 การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจากอาจารย์ 
โดยการจดัอบรมคณาจารย์ในหลกัสูตรด้วยรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ซึ่งให้สอดคล้องกับวงจร
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ Kolb (Kolb learning cycle) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีน ามาใช้ศึกษาตวั
แปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ในงานวิจยันี ้โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีการสอน 4 
ขัน้ตอนตาม ความรู้สึก ( feeling) การรับรู้ (perceiving) การคิด (thinking) และการกระท า 
(acting) (วิจารณ์ พานิช, 2559, น.260) ได้แก่ 1) อบรมการสอนแบบ Concrete Experience โดย
เน้นวิธีการสอนให้นกัศกึษาเรียนรู้จากความรู้สึกสมัผสัโดยตรงมากกวา่จากการคิด เรียนรู้จากผลท่ี
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เกิดขึน้ จากการลองถกูลองผิดตามประสบการณ์ของตนเอง และสงัเกตจากผู้ อ่ืน 2) อบรมการสอบ
แบบ Reflective Observation โดยเน้นวิธีการสอนให้นักศึกษาได้อยู่กับสถานการณ์จริงเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้จนมีความเข้าใจคุณค่าหรือความหมายของกิจกรรมนัน้ๆ 3) อบรมการสอบ
แบบ Abstract Conceptualization คือเน้นวิธีการสอนให้นักศึกษาสามารถสร้างแนวคิดใหม่
เก่ียวกับความรู้ท่ีได้รับเดิมขึน้ท าให้เกิดการคิดเชิงระบบ และบูรณาการอย่างมีแบบแผน ใน
ลกัษณะนามธรรม มากกว่ารูปธรรมหรือการปฏิบตัิจริง 4) Active Experimentation โดยมุ่งเน้นไป
ท่ีการให้ผู้สอนสามารถน านกัศกึษาสู่การทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.2 การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
เพื่อน โดยการจดัชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนไปสู่ความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีการปรึกษาซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือน รุ่นพ่ี  รุ่นน้อง จัดกิจกรรมการแบ่งปัน
ประสบการณ์ แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมระหว่างสมาชิก จัดห้องชมรมท่ี
นกัศกึษาสามารถเข้ามาพกัผ่อน นัง่ท างานนวตักรรม พบปะเพ่ือนๆ จะท าให้นกัศกึษารู้สึกผกูพนั
กนัในลกัษณะโครงสร้างหลวมๆ แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าการสร้างการ
สนับสนุนทางสังคมแบบไม่เป็นทางการจะได้ผลมากกว่าแบบเป็นทางการ (Mohd Mahzan. 
Awang และคนอ่ืน ๆ, 2014) 

3.3 การสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษา โดยการจดัศนูย์ให้ค าปรึกษาการสร้างสรรค์งานนวตักรรม จดัช่วงเวลาคลินิค
นวตักรรมโดยให้มีผู้ เช่ียวชาญประจ าเพ่ือให้นกัศึกษาสามารถเข้ามาขอค าปรึกษาหาแนวทางใน
การวางแผนการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม หรือขอค าแนะน าในกรณีท่ีพบปัญหาอุปสรรคในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม จดัให้มีวสัดอุปุกรณ์การสร้างงานนวตักรรมให้นกัศกึษาสามารถยืมใช้ได้ 
รวมถึงการจดัหาส่ือความรู้เก่ียวกบันวตักรรมทัง้แบบต ารา และแบบส่ือออนไลน์  ให้นกัศึกษาเข้า
มาศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

4. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าอิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ

ประสบการณ์เป็นตัวแปรท่ีส่งผ่านท าให้เกิดทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 
แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม การเรียนรู้แบบประสบการณ์เป็นปัจจัยส าคญัท่ีสุด จึงควรพัฒนาให้
เกิดขึน้ในกับนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ในลักษณะ
ผู้ เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการจัดหลักสูตรด้วยรายวิชาท่ีมีความต่อเน่ืองของ
เนือ้หาโดยให้ผู้ เรียนจดัการเรียนด้วยตนเองเลือกชุดวิชา และแนวทางการเรียนเพ่ือเพิ่มพูนความ
เข้าใจและความรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้
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แบบประสบการณ์ให้แก่นกัศกึษาตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามาสู่สถานศึกษาในระดบัชัน้ปีท่ี 1 จนกระทัง่ส าเร็จ
การศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบ
ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (McCarthy, 2010; Woods, 2011) และผลการวิจัยครัง้นีท่ี้
พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีดีส่งผลโดยตรงต่อทักษะการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการ

ท างานจริง ระดบัชัน้ปีท่ี 3 ซึ่งในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจด าเนินการศึกษาแบบเปรียบเทียบในกลุ่ม
นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือศกึษาความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลอง (Invariance 
Analysis/ Multi-group Analysis) ท่ีสามารถอธิบายรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่นกัศกึษาใน
ระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงกบันกัศกึษาในระบบการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งวิธีการศกึษาแบบ  
Multi-group Analysis นีจ้ะได้ผลการวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นข้อเท็จจริงของข้อมลูได้
มากท่ีสุดในสภาพแนวโน้มปัจจุบนั ทัง้นีใ้นการศึกษาอาจมีการเพิ่มเติมตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อ
รูปแบบความสัมพันธ์ เช่น สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนะธรรม เป็นต้น เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในแต่ละกลุ่ม  นอกจากนัน้ควร
ขยายการศกึษาไปยงักลุม่นกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงในสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ 
ท่ีกว้างขึน้ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมลูในภาพรวมของนกัศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริงใน
บริบทสงัคมไทย 

2. การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาลกัษณะภาคตดัขวาง (Cross-sectional Study) ซึ่ง
ท าการศกึษาในช่วงเวลาเดียว จึงถือเป็นข้อจ ากดัในการศกึษาพฤติกรรมและทกัษะท่ีเกิดขึน้ในตวั
บคุคลท าให้เป็นการยากในการยืนยนัลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงเหตขุองพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลดงักล่าว ซึ่งการวิจยั
ในลักษณะระยะยาว (Longitudinal Study) ท่ีมีการเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ครัง้ จะสามารถท าให้
ตรวจสอบความสมัพนัธ์ดงักล่าวได้ว่ามีลกัษณะเช่นไร จะช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์และทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศึกษาในระบบการเรียน รู้
จากการท างานจริงได้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องไปกับวิธีการประเมินแบบต่อเน่ืองเพ่ือการพฒันา 
(Formative Evaluation) 

3. ส าหรับการศึกษาแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในครัง้นีเ้ป็น
การศึกษาในลักษณะตัวแปรระดับเดียว ดังนัน้ในการศึกษาต่อไปอาจพิจารณาการศึกษา
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เปรียบเทียบแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบพหุระดบั (Multilevel Structural Equation 
Models) ศกึษาตวัแปรระดบับคุคลคือนกัศกึษา เช่น จิตลกัษณะ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ กบั
ตวัแปรระดบักลุ่มคือสาขาวิขาท่ีศึกษา เช่น บรรยากาศในการเรียนการสอน ฯลฯ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
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แบบสอบถาม  

แบบส ารวจ “จิตลกัษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อทกัษะ
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง” 

ค าชีแ้จง : 
แบบส ารวจนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือส ารวจจิตลกัษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์

ท่ีส่งผลตอ่ทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรมของนกัศกึษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง 
ผู้วิจยัขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบแบบส ารวจนีต้ามความรู้สกึท่ีแท้จริงของท่าน และขอรับรอง
วา่ข้อมลูของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั โดยผู้วิจยัจะน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
 

ค าชีแ้จง ตอนที่ 1 - 11 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  หรือ เติมข้อความในช่องว่างท่ีตรงตามข้อมูล

ของทา่น 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. คณะ   บริหารธุรกิจ    วิทยาการจดัการ 
   การจดัการธุรกิจอาหาร   ศลิปศาสตร์ 
   วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์ 
   นวตักรรมการจดัการเกษตร   ศกึษาศาสตร์  
   อตุสาหกรรมเกษตร    

 การจดัการโลจิสตกิส์และการคมนาคมขนสง่ 
3. เกรดเฉล่ียสะสม  ........................ 
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ตาราง 1 แบบวดัสขุภาพจิต 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. ฉนัรู้สกึวา่ชีวิตของฉนัมีความสขุสงบ
ภายในจิตใจ 

      

2. เม่ือมีปัญหา ฉนัสามารถท าใจยอมรับได้ 
ถ้าปัญหานัน้ยากจะแก้ไข 

      

3. ฉนัจะรู้สกึหงดุหงิดถ้าสิ่งตา่งๆ ไมเ่ป็นไปตาม
ความคาดหวงั 

      

4. ฉนัเห็นวา่ปัญหาสว่นใหญ่เป็นสิ่งท่ีแก้ไขได้       
5. ฉนัรู้สกึพงึพอใจในชีวิตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั       
6. ฉนัสามารถปรับตวักบัสิ่งใหม่ๆ  ท่ีจะเกิด

และมุง่มัน่ท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ 
      

7. ฉนัสามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัตา่งๆ 
ได้ด้วยตนเองถึงแม้จะมีเร่ืองท่ีไมส่บายใจ 

      

8. ฉนัสามารถอยูใ่นสงัคมท่ีมีกฏระเบียบท่ี
เข้มงวดได้อยา่งมีความสขุ 

      

9. ฉนัไมส่ามารถปรับตวัได้หากต้องย้ายท่ี
เรียน 

      

10. ฉนัไมส่ามารถจดัการกบัความยุง่ยากใน
ชีวิตได้ด้วยตนเอง 
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ตาราง 2 แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง น้อยที่สดุ 

1. โดยปกตแิล้ว ฉันชอบคิดหาวิธีท่ีจะสร้าง
ผลงานนวตักรรมท่ีได้รับมอบหมายในวิชา
ตา่งๆ ให้ส าเร็จอย่างมีคณุภาพ 

      

2. ฉนัคดิวา่การเตรียมตวัหาความรู้อยา่งเตม็ท่ี 
เพ่ือสร้างผลงานนวตักรรมนัน้เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็น 

      

3. บอ่ยครัง้ท่ีฉนัรู้สึกเบื่อหนา่ย และไมส่นใจวา่
ผลงานนวตักรรมจะออกมาได้ดีเพียงใด 

      

4. หลายครัง้ท่ีฉนัคิดวา่ ความมมุานะตัง้ใจ
สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมอยา่งหนกัเป็น
สิ่งท่ีสญูเปลา่ 

      

5. หากไมรู้่วา่การสร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ี
ได้รับมอบหมายนัน้จะท าให้ส าเร็จได้หรือไม ่
และฉนัจะให้เพ่ือนเป็นผู้ด าเนินการตอ่ไป 

      

6. ฉนัต้องการสร้างผลงานนวตักรรมท่ีให้
ความเคารพในสิทธิและความเป็นสว่นตวั
ของผู้ อ่ืน 

      

7. ฉนัต้องการมีสว่นร่วมและเป็นสว่นหนึง่ของ
การสร้างผลงานนวตักรรมท่ีมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

      

8. ฉนัรู้สกึวา่การตดัสินรางวลัผลงานนวตักรรม
ดีเดน่ บางครัง้ก็ไมมี่ความยตุิธรรม 

      

9. ฉนัต้องการได้คะแนนผลงานนวตักรรมมาก
ท่ีสดุในกลุม่ถึงแม้จะต้องกระท าบางสิ่งท่ีไม่
ยตุธิรรมกบัเพ่ือนคนอ่ืน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง น้อยที่สดุ 

10. ฉนัต้องการเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนวา่ฉนั
สามารถสร้างผลงานนวตักรรมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ท่ีดี 

      

11. ถ้าผลงานนวตักรรมท่ีฉนัท าไมเ่ป็นท่ียอมรับ
ของเพ่ือนฉนัจะไมอ่ยากท างานนัน้ตอ่ไป 

      

12. ฉนัใฝ่ฝันท่ีจะเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม 

      

13. ในการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม ฉนั
ต้องการเลือกวิธีการท่ีเพ่ือนยอมรับ 

      

 

ตาราง 3 แบบวดัเจตคตติอ่การเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 

ข้อค าถาม 
ระดับเจตคตขิองท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. ฉนัคดิวา่ระบบการเรียนรู้เร่ืองนวตักรรม
เกิดจากความจ าเป็นท่ีต้องแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

      

2. ฉนัคดิวา่ระบบการประเมินผลการเรียน
นวตักรรมท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรไม่
สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีเรียน 

      

3. ฉนัคดิวา่การเรียนนวตักรรมในชัน้เรียนมี
ความนา่สนใจและกระตุ้นให้ฉนัเกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ระดับเจตคตขิองท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

4. ฉนัคดิวา่เนือ้หาแนวคิดทฤษฎีนวตักรรมท่ี
อาจารย์ให้ค าแนะน าไมส่ามารถน ามา
เช่ือมโยงสูก่ารสร้างผลงานนวตักรรมได้ 

      

5. ฉนัรู้สกึกระตือรือร้นทกุครัง้ท่ีได้ลงมือ
ประดษิฐ์ผลงานนวตักรรมใหม่ๆ  

      

6. ฉนัคดิวา่ยิ่งมีปัญหาในการลงมือประดิษฐ์
ผลงานนวตักรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาส
ได้ผลงานท่ีดีมากขึน้เทา่นัน้ 

      

7. ฉนัคดิวา่ในการสร้างผลงานนวตักรรมควร
ต้องได้รับค าแนะน าให้ปฏิบตัติามขัน้ตอน
ตามโจทย์ท่ีก าหนดให้อยา่งตอ่เน่ือง 

      

8. ฉนัรู้สกึทกุข์ใจมากเม่ือถกูท้าทายให้ค้นหา
วิธีการสร้างผลงานนวตักรรม 

      

 

ตาราง 4 แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคตในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. การสร้างสรรค์งานนวตักรรมไมใ่ชเ่ร่ืองยาก 
ถ้าฉนัตัง้ใจ 

      

2. ฉนัอาจเจอปัญหาในระหวา่งการสร้างสรรค์
งานนวตักรรม ฉนัจงึมกัเตรียมการณ์และ
วางแผนเป็นอยา่งดี 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

3. ฉนัเตรียมความพร้อมส าหรับอปุกรณ์
ตา่งๆ ก่อนลงมือสร้างสรรค์งานนวตักรรม
ด้วยตวัเอง 

      

4. อนาคตเป็นสิ่งไมแ่นน่อน เพราะฉะนัน้ไว้
เจอปัญหาในการสร้างผลงานนวตักรรม
ก่อนแล้วคอ่ยแก้ไขก็ได้ 

      

5. ฉนัไมเ่ห็นความส าคญัในการให้เรียนรู้
เร่ืองนวตักรรมเพ่ืออนาคตข้างหน้า 

      

6. ฉนัเช่ือวา่การอดทนสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมด้วยความพยายาม จะสง่ผลดี
ตอ่ฉนัอยา่งแนน่อน 

      

7. การใช้เวลาการคดิสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืนเป็นเร่ืองท่ี
เสียเวลา 

      

8. แม้วา่การสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมจะ
ใช้เวลากวา่จะเห็นผล ฉนัจะรอดู
ความส าเร็จ โดยไมเ่ปล่ียนใจ 

      

9. ฉนัจะไมอ่ดทนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานท่ียาก
เกินความสามารถของฉนั 

      

 
 
 
 
 
 
 



  

 

180 

ตาราง 5 แบบวดัลกัษณะควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. ฉนัศกึษาวา่อะไรคือสาเหตท่ีุท าให้ฉนัไม่
สามารถสร้างผลงานนวตักรรมได้ส าเร็จ 

      

2. การเลียนแบบผลงานนวตักรรมของคนอ่ืน
เป็นพฤติกรรมท่ีไมส่มควร เราควรสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง 

      

3. การหาความรู้เก่ียวกบันวตักรรมเพิ่มเตมิด้วย
ตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีสมควรกวา่การหนัไป
พึง่ข้อมลูจากคนอ่ืน 

      

4. การสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมใหม่ๆ  ควร
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยูเ่ดมิในการสร้างสรรค์
เพ่ือเป็นการประหยดั 

      

5. ฉนัมกัวางแผนลว่งหน้าเพ่ือให้ผลงาน
นวตักรรมเสร็จทนัตามก าหนดสง่งาน 

      

6. อปุกรณ์การสร้างผลงานนวตักรรมต้องใช้
เวลาเตรียมตา่งกนั ฉนัจงึวางแผนลว่งหน้า 
เพ่ือให้ทนัเวลา 

      

7. ปัญหาท่ีเจอในการสร้างผลงานนวตักรรมท่ี
ผา่นมา เชน่ อปุกรณ์ไมค่รบ เวลาน้อย
เกินไป ฉนัจะเตรียมตวัเพ่ือรับกบั
สถานการณ์เชน่เดียวท่ีอาจเกิดอีกในครัง้นี ้

      

8. เม่ือฉนัเจอปัญหาจากการสร้างผลงาน
นวตักรรม ฉนัไมอ่าจรู้ได้วา่เกิดจากสาเหตุ
อะไร 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึกของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

9. ฉนัไมค่อ่ยจะแบง่หน้าท่ีกบัเพ่ือนในกลุม่
ส าหรับการวางแผนการสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรม 

      

10. ฉนัไมค่อ่ยได้จดบนัทกึคา่ใช้จา่ยในการ
สร้างผลงานนวตักรรม เพ่ือดตู้นทนุการผลิต
ผลงานเลย 

      

11. ฉนับอกให้เพ่ือนในกลุม่ชว่ยเตือนเม่ือถึง
เวลาท่ีต้องรายงานความก้าวหน้าผลงาน
นวตักรรมในแตล่ะครัง้ 

      

12. ฉนัจะจดัเก็บอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้าง
ผลงานนวตักรรมอยา่งเป็นระเบียบ 

      

13. ฉนัต้องการใช้สมาธิอยา่งมากในการสร้าง
ผลงานนวตักรรม จงึมกัจะหาสถานท่ีสงบ
เงียบในการท างาน 

      

14. เม่ือจะเร่ิมสร้างผลงานนวตักรรมฉนัมกัจะ
หาสิ่งของไมค่อ่ยเจอ 

      

15. ฉนัชมตนเอง เม่ือสามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม 

      

16. เม่ือผลงานนวตักรรมท่ีสร้างขึน้ไมเ่ป็นท่ี
พอใจ ฉนัมกัจะโทษตนเอง 

      

17. ฉนัจะออกไปเท่ียวเลน่ก็ตอ่เม่ือสร้าง
ผลงานนวตักรรมได้ตามเป้าหมาย 
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ตาราง 6 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. เพ่ือนคอยชว่ยเตรียมอปุกรณ์ในการสร้าง
ผลงานนวตักรรมให้ฉนั 

      

2. เม่ืออปุกรณ์ในการสร้างผลงานนวตักรรมไม่
ครบฉนัสามารถยืมได้จากเพ่ือน 

      

3. เพ่ือนในกลุม่สนใจเพียงชว่ยท ารูปเลม่
รายงานนวตักรรมเทา่นัน้ แตไ่มส่นใจชว่ย
จดัหาอปุกรณ์การสร้างผลงานนวตักรรม 

      

4. ฉนัสามารถสร้างผลงานนวตักรรมท่ีดีได้ 
เพราะอปุกรณ์ท่ีเพ่ือนในกลุ่มร่วมกนัหามา 

      

5. เม่ือฉนัมีปัญหาในการสร้างผลงาน
นวตักรรมเพื่อนจะคอยให้ก าลงัใจเสมอ 

      

6. การแบง่กลุม่งานนวตักรรม เพ่ือนๆ ให้การ
ต้อนรับฉนัเข้าร่วมกลุม่เป็นอยา่งดี 

      

7. เพ่ือนมกัจะช่ืนชมการวางแผนในการสร้าง
ผลงานนวตักรรมท่ีฉนัน าเสนอ 

      

8. ฉนัมกัจะรู้สกึอึดอดัใจเมื่อร่วมสร้างผลงาน
นวตักรรมกบัเพ่ือนๆ 

      

9. ฉนัสร้างผลงานนวตักรรมแตเ่พียงผู้ เดียว
โดยไมไ่ด้รับความชว่ยเหลือจากเพ่ือนๆ 

      

10. ฉนัมกัจะได้รับข้อมลูเก่ียวกบันวตักรรม
ใหม่ๆ  จากเพ่ือนอยูเ่สมอ 

      

11. เพ่ือนในกลุม่ของฉนัไมส่นใจท่ีจะตดิตาม
ความก้าวหน้าของรายงานการสร้าง
ผลงานนวตักรรม 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

12. เม่ือฉนัร้องขอข้อมลูสนบัสนนุในการท า
รายงานนวตักรรมเพื่อนในกลุม่จะรีบหา
ให้ทนัที 

      

 
 
ตาราง 7 แบบวดัการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. อาจารย์มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการ
สัง่งานอยา่งชดัเจนเป็นขัน้ตอนการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมท่ีเข้าใจง่าย 

      

2. อาจารย์มอบหมายให้ฉันและเพื่อนสืบค้น
ข้อมลูนวตักรรมตามหวัข้อเพ่ือน ามา
แลกเปล่ียนกนัก่อนเร่ิมเรียนในแตล่ะครัง้ 

      

3. อาจารย์เปิดโอกาสให้ฉนัสามารถซกัถาม
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมได้ทัง้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

      

4. อาจารย์ให้ฉนัปฏิบตัิตามวิธีเดมิๆ ในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรม โดยไมใ่ห้ฉนัได้
ลองใช้วิธีการใหม่ๆ  ท่ีคดิขึน้เอง 

      

5. อาจารย์มีการให้แนวคดิในการน านวตักรรม
ไปประยกุต์ใช้กบัการท างานได้อยา่งชดัเจน
จนฉนัสามารถเข้าใจได้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

6. อาจารย์ไมมี่การบอกเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อให้ฉันได้เข้าใจก่อน
การสัง่งาน 

      

7. อาจารย์ยกตวัอยา่งผลงานนวตักรรมเดมิๆ 
ทกุครัง้ในการสอน 

      

8. อาจารย์มีการใช้เอกสารประกอบการสอน
นวตักรรมท่ีละเอียดและนา่สนใจ 

      

9. อาจารย์ให้ฉนัหาข้อมลูในการสร้างสรรค์
นวตักรรมจากงานท่ีฉันปฏิบตัติอนฝึกงาน 

      

10. อาจารย์ให้ฉนัน าผลงานนวตักรรมท่ี
สร้างสรรค์ขึน้ไปทดลองใช้จริงกบังานท่ีฉนั
ปฏิบตัิตอนฝึกงาน 

      

11. อาจารย์ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจมาให้
ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานนวตักรรมแก่ฉนั 

      

12. อาจารย์ให้ฉนัสร้างผลงานนวตักรรมด้วย
โมเดลจ าลองเพ่ือพิจารณาให้คะแนนเท่านัน้ 
โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้งานได้จริง 
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ตาราง 8 แบบวดัการสนบัสนนุด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้างไม่
จริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. สถานศกึษาของฉนัจดัวีดีโอการสอนท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมให้นกัศกึษาสามารถศกึษาด้วย
ตนเองได้อยา่งสะดวก 

      

2. ห้องสมดุในสถานศกึษาของฉนัมีหนงัสือ 
วารสารท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบันวตักกรรม
ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา 

      

3. สถานศกึษาของฉนัมีการจดั
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์หรือ
ห้องปฏิบตักิารนวตักรรมเพ่ือสง่เสริมการ
เรียนรู้การสร้างสรรค์นวตักรรมอยา่ง
เพียงพอ 

      

4. สถานศกึษาของฉนัไมมี่อปุกรณ์ เชน่ 
เคร่ืองมือช่าง ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมให้นกัศกึษายืม 

      

5. สถานศกึษาของฉนัมีการจดัหนว่ยงานท่ีให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมอยา่งเหมาะสม 

      

6. สถานศกึษาของฉนัมีการมอบรางวลั
ส าหรับนกัศกึษาท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมดีเดน่อยูเ่สมอ 

      

7. สถานศกึษาของฉนัสง่เสริมให้นกัศกึษาสง่
ผลงานนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้ไป
ประกวดภายนอก 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้างไม่
จริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

8. สถานศกึษาของฉนัไมมี่การสง่เสริมให้
นกัศกึษาจดสิทธิบตัรทางปัญญาส าหรับ
ผลงานนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้ 

      

9. สถานศกึษาของฉนัสง่เสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
เชน่ งานนิทรรศการ งานสมัมนา การ
ประกวดตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

      

10. สถานศกึษาของฉนัมีการประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ด้านนวตักรรมใหม่ๆ  
อยูเ่สมอ 

      

11. ฉนัได้รับข้อมลูเก่ียวกบัแผนการด าเนินการ
สร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถานศกึษา
สม ่าเสมอ 

      

12. ในขณะท่ีลงฝึกปฏิบตังิานฉนัไมค่อ่ยได้รับ
ข้อมลูเก่ียวกบัแผนการสร้างสรรค์งาน
นวตักรรมจากสถานศกึษา 

      

13. สถานศกึษาของฉนัจดัการอบรมเก่ียวกบั
การสร้างสรรค์งานนวตักรรมโดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้อยู่
เสมอ 

      

14. สถานศกึษาของฉนัไมมี่ข้อมลูแนะน าวา่มี
องค์กรใดบ้างท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
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ตาราง 9 แบบวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับพฤตกิรรมของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. ฉนัจะตีความหวัข้อนวตักรรมและข้อมลูท่ีมี
อยูก่่อนท่ีจะสรุปลงมือสร้างสรรค์งาน 

      

2. ฉนัจะไมรั่บฟังมมุมองในการสร้างสรรค์
นวตักรรมของเพื่อน ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น
ความคดิเห็นของฉนั 

      

3. ฉนัจะเขียนร่างโครงงานนวตักรรมไว้หลาย
รูปแบบก่อนท่ีจะสง่โครงงานฉบบัจริงให้กบั
อาจารย์ 

      

4. ก่อนการสร้างสรรค์โครงงานนวตักรรมฉนั
จะย้อนกลบัไปดโูครงงานเก่า ๆ ในอดีตวา่มี
การพฒันาในด้านใดบ้าง 

      

5. ฉนัมกัจะแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์
โครงงานนวตักรรมด้วยการท าตามทฤษฎี
ในหนงัสือทีละขัน้ตอน 

      

6. ฉนัไมต้่องการหาค าตอบเก่ียวกบัประโยชน์
ของโครงงานนวตักรรมด้วยวิธีการคิดแบบ
ตรรกะ 

      

7. ฉนัมกัจะมองถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของ
โครงงานนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้ 

      

8. ฉนัไมเ่คยเตรียมข้อมลูส าหรับการประชมุ
สร้างสรรค์โครงงานนวตักรรม 

      

9. ฉนัจะยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนคนท่ี
น าเสนอถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของโครงงาน
นวตักรรมท่ีจะสร้างสรรค์ขึน้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับพฤตกิรรมของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

10. ฉนัมกัจะเลือกสร้างสรรค์โครงงาน
นวตักรรมท่ีสามารถน าใช้ประโยชน์ได้จริง
และเป็นไปได้มากท่ีสดุ 

      

11. ฉนัมกัจะสรุปผลโครงงานนวตักรรมได้อยา่ง
ชดัเจนและตรงประเดน็จนเป็นท่ียอมรับของ
อาจารย์ 

      

12. ฉนัไมส่นใจวา่โครงงานนวตักรรมท่ี
สร้างสรรค์ขึน้จะมีประสิทธิภาพหรือไม ่ขอแค่
ท าเสร็จพอแล้ว 

      

13. ฉนัมกัจะศกึษาแนวคิดนวตักรรมท่ีแปลก
ใหมแ่ละเกินกวา่ความเป็นจริง 

      

14. ฉนัจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ของโครงงาน
นวตักรรมทนัทีโดยไมจ่ าเป็นต้องวางแผน
ลว่งหน้า 

      

15. ฉนัจะแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีในการ
น าเสนอแนวคิดใหม ่ๆ ท่ียงัไมเ่คยมีใครคิด
มาก่อนเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์โครงงาน
นวตักรรม 

      

16. ฉนัไมก่ล้าท่ีจะใช้วิธีท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืนใน
การลงมือสร้างสรรค์โครงงานนวตักรรม 
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ตาราง 10 แบบวดัทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 

ข้อค าถาม 
ระดับทักษะของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

1. ฉนัศกึษาบทเรียนนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือ
น าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

      

2. ฉนัถนดัท่ีจะออกไปหาแนวคิดใหม่ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบันวตักรรมมากกวา่การนัง่เรียน
อยูแ่ตใ่นห้องเรียน 

      

3. ฉนัมกัจะภมูิใจถ้าได้ออกแบบผลงาน
นวตักรรมและสร้างมนัขึน้ด้วยตนเอง 

      

4. ฉนัไมส่นใจวา่ผลงานนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์
ขึน้จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือไม ่

      

5. ฉนัชอบให้อาจารย์เสนอแนวคดินวตักรรม
ให้ฉนัมากกวา่ให้ฉนัคดิขึน้เอง 

      

6. เพ่ือนไมส่ามารถโน้มน้าวใจให้ฉนัเปล่ียน
แนวคิดการสร้างผลงานนวตักรรมท่ีฉนัได้
ตัง้ใจไว้แตแ่รก 

      

7. ฉนัต้องการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ี
ท้าทายมากย่ิงขึน้ไปเร่ือยๆ 

      

8. ฉนัไมแ่นใ่จวา่ถ้ามีการเปล่ียนวิธีการในการ
สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีฉนัเคยท า ฉนั
จะสามารถท ามนัตอ่ไปได้ 

      

9. เม่ือฉนัเร่ิมต้นสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม 
ฉนัเช่ือมัน่วา่จะสามารถท ามนัให้ส าเร็จได้ 

      

10. ฉนัมกัจะขอพรจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเพ่ือให้ฉนั
ประสบความส าเร็จในการน าเสนอผลงาน
นวตักรรม 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ระดับทักษะของท่าน 

จริงที่สดุ จริง 
คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริงที่สดุ 

11. แม้จะไมมี่รางวลัท่ีนา่สนใจฉันก็จะใช้
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการ
สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม 

      

12. ฉนัสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมได้
ถึงแม้จะไมรู้่วา่วตัถปุระสงค์ของการ
สร้างสรรค์ 

      

13. เม่ือมีชว่งเวลาวา่งฉนัจะรีบสร้างสรรค์
ผลงานนวตักรรมท่ีท าค้างไว้ตอ่ทนัที 

      

14. เม่ือเร่ิมท่ีจะสร้างผลงานนวตักรรมฉนัจะ
รู้สกึเหน่ือยหนา่ยขึน้มาทนัที 

      

15. หากฉนัรู้ว่าผลงานนวตักรรมท่ีฉนัก าลงัจะ
สร้างขึน้ยงัไมเ่คยมีใครท ามาก่อน ฉันจะมี
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์มนัอยา่ง
มาก 

      

16. ฉนัจะเลือกสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีมี
ความเป็นไปได้ว่าฉนัจะได้คะแนนดีท่ีสดุ 

      

17. ฉนักลวัวา่ฉันจะสอบไมผ่า่นในการสร้าง
ผลงานนวตักรรมท าให้ฉนัไมอ่ยากเข้าเรียน 

      

18. ฉนัจะไมท่ ากิจกรรมอยา่งอ่ืนหากจะท าให้
การสร้างสรรค์ผลงานของฉนัลา่ช้า 

      

19. ฉนัจะสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมท่ีเป็นไป
ได้เทา่นัน้ 

      

20. ฉนัไมช่อบจดัระเบียบการท าโครงงาน
สร้างสรรค์นวตักรรมให้กบัเพ่ือนร่วมกลุม่ 

      



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ภาคผนวก ข 

คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
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ตาราง 1 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามสขุภาพจิตท่ีดี 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.366 

2 0.382 

3 0.124 

4 0.420 

5 0.453 

6 0.485 

7 0.388 

8 0.313 

9 0.159 

10 0.262 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.536 
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ตาราง 2 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.161 

2 0.181 

3 0.163 

4 0.263 

5 0.415 

6 0.146 

7 0.214 

8 0.175 

9 0.350 

10 0.384 

11 0.410 

12 0.544 

13 0.205 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.720 
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ตาราง 3 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามเจตคติ 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.194 

2 0.296 

3 0.360 

4 0.222 

5 0.327 

6 0.364 

7 0.309 

8 0.111 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.680 

 
ตาราง 4 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามลกัษณะมุง่อนาคต 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.326 

2 0.241 

3 0.203 
4 0.116 
5 0.482 
6 0.438 

7 0.463 

8 0.336 

9 0.483 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.810 
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ตาราง 5 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามลกัษณะควบคมุตนในการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.208 

2 0.323 

3 0.188 

4 0.131 

5 0.456 

6 0.473 

7 0.350 

8 0.204 

9 0.281 

10 0.355 

11 0.064 

12 0.393 

13 0.338 

14 0.228 

15 0.111 

16 0.120 

17 0.218 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.720 
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ตาราง 6 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากเพ่ือน 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.313 

2 0.347 

3 0.448 

4 0.433 

5 0.612 

6 0.574 

7 0.208 

8 0.497 

9 0.503 

10 0.428 

11 0.494 

12 0.493 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.760 
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ตาราง 7 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากอาจารย์ 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.424 

2 0.441 

3 0.487 

4 0.263 

5 0.456 

6 0.369 

7 0.176 

8 0.426 

9 0.356 

10 0.348 

11 0.226 

12 0.106 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.700 
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ตาราง 8 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการสร้างสรรค์งานนวตักรรมจากสถาบนัการศกึษา 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.314 

2 0.063 

3 0.237 

4 0.258 

5 0.342 

6 0.530 

7 0.532 

8 0.351 

9 0.504 

10 0.536 

11 0.532 

12 0.295 

13 0.404 

14 0.330 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.710 
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ตาราง 9 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.418 

2 0.232 

3 0.316 

4 0.412 

5 0.288 

6 0.230 

7 0.406 

8 0.408 

9 0.469 

10 0.530 

11 0.416 

12 0.425 

13 0.166 

14 0.188 

15 0.259 

16 0.288 

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.760 
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ตาราง 10 คา่อ านาจจ าแนก (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่ความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทกัษะการสร้างสรรค์งานนวตักรรม 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.251 14 0.451 

2 0.165 15 0.268 

3 0.297 16 0.160 

4 0.497 17 0.519 

5 0.295 18 0.451 

6 0.455 19 0.184 

7 0.232 20 0.564 

8 0.353 21 0.110 

9 0.333 22 0.502 

10 0.144 23 0.414 

11 0.229 24 0.168 

12 0.325 25 0.482 

13 0.080   

ค่าความเช่ือม่ัน = 0.770 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ดร.สงบ อินทรมณี ผู้อ านวยการหลกัสตูร คณะศกึษาศาสตร์  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ดร.มล.สรสิริ วรวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศกึษาศาสตร์  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ดร.พรพิมล ประสงค์พร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศกึษาศาสตร์  
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ดร.มนพนัธ์ ชาญศลิป์ อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รศ.ดร.ทิวตัถ์  มณีโชติ ท่ีปรึกษา คณะศกึษาศาสตร์  
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ดร.สรัุชดา  เชิดบญุเมือง อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ดร.ธวชัชยั ศรีพรงาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

ดร.นรเทพ ศกัดิเ์พชร อาจารย์ประจ า วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

ดร.เกรียงศกัดิ ์รัฐกลุ อาจารย์ประจ า วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

ดร.สิริกานต์  จนัทเปรมจิตต์ อาจารย์ประจ า วิทยาลยัการวิจยัทางปัญญา 
มหาวิทยาลยับรูพา 

ดร.ปิยะทิพย์ ประดจุพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

วิทยาลยัการวิจยัทางปัญญา 
มหาวิทยาลยับรูพา 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ภาคผนวก ง 

หนงัสือรับรองการขอจริยธรรมในงานวิจยั 
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                                                                ภาคผนวก จ 
หนงัสือขออนญุาตเก็บข้อมลูในงานวิจยั 
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                                                              ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
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Mplus VERSION 6 
MUTHEN & MUTHEN 
07/21/2020 10:15 PM 
INPUT INSTRUCTIONS 

TITLE: Path 
DATA: 

FILE IS "C:\Users\varapornkla\Desktop\Thesis.txt"; 
TYPE IS CORRELATION; 
NOBSERVATIONS ARE 549; 

VARIABLE: 
NAMES ARE A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 
H2 H3 I1 I2 I3 I4 J1 J2 J3 J4 J5; 
USEVARIABLES ARE A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 G2 G3 
H1 H2 H3 I1 I2 I3 I4 J1 J2 J3 J4 J5; 

ANALYSIS: 
TYPE IS GENERAL; 
ESTIMATOR IS ML; 
ITERATIONS = 1000; 
CONVERGENCE = 0.00005; 

MODEL: 
A BY A1 A2; 
B BY B1 B2 B3; 
C BY C1 C2; 
D BY D1 D2; 
E BY E1 E2 E3 E4; 
F BY F1 F2 F3; 
G BY G1 G2 G3;!G@.03; 
H BY H1 H2 H3;H@.1; 
I BY I1 I2 I3 I4; 
J BY J1 J2 J3 J4 J5;J@.05; 
I ON A@.35 B@.21 C@.25 D@.24 E@.5 F@.1 G@.60 H@.45; 
J ON A@.25 B@.24 C@.11 D@.21 E@.5 F@.08 G@.25 H@.45 I; 

 I4 WITH F3; 
 B3 WITH B2; 
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 J2 WITH I4; 
 J4 WITH I4; 
 J1 WITH I4; 
 J5 WITH J4; 
 F3 WITH E4; 
 J4 WITH B3; 
 J5 WITH H2; 
 J4 WITH G3; 
 J2 WITH C1; 
 H2 WITH G3; 
 E4 WITH E3; 
 B3 WITH B1; 
 F3 WITH D2; 
 F3 WITH C1; 
 J2 WITH F3; 
 J4 WITH F2; 
 E4 WITH B3; 
 J2 WITH F2; 
 J2 WITH F1; 
 J2 WITH I2; 
 C2 WITH A1; 
 H2 WITH E4; 
 H3 WITH H1; 
 J4 WITH I1; 
 I4 WITH I1; 
 D1 WITH C2; 
 H1 WITH G2; 
 E2 WITH E1; 
 J5 WITH G2; 
 J4 WITH F1; 
 I2 WITH E1; 
 H3 WITH C2; 
 H2 WITH G1; 
 I1 WITH G1; 
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 E4 WITH A2; 
 E4 WITH A1; 
 D2 WITH C2; 
 J3 WITH C2; 
 F3 WITH B2; 
 I4 WITH B2; 
 G3 WITH B1; 
 J5 WITH E2; 
 H2 WITH B2; 
 J2 WITH B3; 
 I4 WITH B3; 
 F3 WITH B3; 
 J2 WITH B2; 
 E3 WITH D2; 
 H1 WITH F1; 
 H1 WITH G1; 
 G2 WITH C2; 
 C1 WITH B2; 
 C2 WITH B3; 
 E4 WITH C2; 
 G2 WITH F2; 
 H1 WITH G3; 
 I2 WITH F2; 
 I2 WITH A1; 
 F2 WITH B2; 
 I2 WITH H1; 
 F1 WITH B2; 
 H3 WITH G1; 
 H2 WITH A2; 
 I1 WITH B3; 
 J2 WITH E3; 
 H2 WITH E3; 
 I4 WITH E4; 
 G2 WITH B2; 
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 I4 WITH G2; 
 J4 WITH G2; 
 I1 WITH G2; 
 I3 WITH B3; 
 J5 WITH J3; 
 J1 WITH C2; 
 E2 WITH C2; 
 J4 WITH B1; 
 I4 WITH B1; 
 J5 WITH F3; 
 J5 WITH F2; 
 J3 WITH I1; 
 J5 WITH H1; 
 I2 WITH E4; 
 E4 WITH D2; 

MODEL 
INDIR
ECT: 
J IND 
A; 
J IND B; 
J IND C; 
J IND D; 
J IND E; 
J IND F; 
J IND G; 
J IND H; 

OUTPUT: MODINDICES(3) stdyx;! tech1 tech4;!SAMPSTAT RESIDUAL STANDARDIZED; 
SAVEDATA: 

RESULTS IS C:\Users\varapornkla\Desktop; 
INPUT READING TERMINATED NORMALLY 
Path 
SUMMARY OF ANALYSIS 
Number of groups   1 
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Number of observations   549 
Number of dependent variables   31 
Number of independent variables   0 
Number of continuous latent variables 
Observed dependent variables 

Continuous 

  10 

 A1 A2 B1 B2 B3 C1 
 C2 D1 D2 E1 E2 E3 
 E4 F1 F2 F3 G1 G2 
 G3 H1 H2 H3 I1 I2 
 I3 I4 J1 

J5 
Continuous latent variables 

J2 J3 J4 

 A B C D E F 
 G H I J   

Estimator   ML 
Information matrix   EXPECTED 
Maximum number of iterations   1000 
Convergence criterion   0.500D-04 
Maximum number of steepest descent iterations  20 
Input data file(s) 

C:\Users\varapornkla\Desktop\Thesis.txt 
Input data format FREE 
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
TESTS OF MODEL FIT 
Chi-Square Test of Model Fit 
 Value 701.362 
 Degrees of Freedom 322 
 P-Value 0.0000 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 

Value 6820.527 
Degrees of Freedom 465 

P-Value 0.0000 
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CFI/TLI 

CFI 0.940 
TLI 

Loglikelihood 
0.914 

H0 Value -21073.818 
H1 Value Information 

Criteria 
-20723.137 

Number of Free Parameters 174 
Akaike (AIC) 42495.636 
Bayesian (BIC) 43245.245 
Sample-Size Adjusted BIC 

(n* = (n + 2) / 24) 
42692.897 

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
 Estimate 0.046 
 90 Percent C.I. 0.042 0.051 
 Probability RMSEA <= .05 0.901 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 

Two-Tailed 

Value 
MODEL RESULTS 

 0.083 

   Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 
A  BY     

 A1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 A2  3.078 0.701 4.390 0.000 

B  BY     
 B1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 B2  0.983 0.084 11.689 0.000 
 B3  0.703 0.083 8.465 0.000 

C  BY     
 C1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 C2  0.928 0.101 9.206 0.000 

D  BY     
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 D1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 D2  1.137 0.070 16.322 0.000 

E  BY     
 E1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 E2  5.181 1.328 3.903 0.000 
 E3  4.244 1.092 3.885 0.000 
 E4  2.501 0.695 3.599 0.000 

F  BY     
 F1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 F2  1.343 0.088 15.198 0.000 
 F3  1.196 0.082 14.572 0.000 

 
G  BY     
 G1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 G2  1.382 0.110 12.533 0.000 
 G3  0.981 0.097 10.132 0.000 
H  BY     
 H1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 H2  2.408 0.128 18.875 0.000 
 H3  2.315 0.124 18.745 0.000 
I  BY     
 I1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 I2  0.824 0.036 22.656 0.000 
 I3  0.845 0.035 24.445 0.000 
 I4  0.265 0.042 6.318 0.000 
J  BY     
 J1  1.000 0.000 999.000 999.000 
 J2  0.431 0.056 7.715 0.000 
 J3  0.899 0.053 17.014 0.000 
 J4  0.422 0.055 7.738 0.000 
 J5  0.775 0.055 14.200 0.000 
I  ON     
 A  0.350 0.000 999.000 999.000 
 B  0.210 0.000 999.000 999.000 
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 C  0.250 0.000 999.000 999.000 
 D  0.240 0.000 999.000 999.000 
 E  0.500 0.000 999.000 999.000 
 F  0.100 0.000 999.000 999.000 
 G  0.600 0.000 999.000 999.000 
 H  0.450 0.000 999.000 999.000 
J  ON     
 A  0.250 0.000 999.000 999.000 
 B  0.240 0.000 999.000 999.000 
 C  0.110 0.000 999.000 999.000 
 D  0.210 0.000 999.000 999.000 
 E  0.500 0.000 999.000 999.000 
 F  0.080 0.000 999.000 999.000 
 G  0.250 0.000 999.000 999.000 
 H  0.450 0.000 999.000 999.000 
 I  0.093 0.036 2.601 0.009 
B  WITH     
 A  0.111 0.026 4.193 0.000 
C  WITH     
 A  0.077 0.020 3.864 0.000 
 B  0.292 0.035 8.441 0.000 
D  WITH     
 A  0.086 0.022 3.961 0.000 
 B  0.364 0.037 9.935 0.000 
 C  0.277 0.035 7.915 0.000 
E  WITH     
 A  0.019 0.006 3.004 0.003 
 B  0.070 0.019 3.790 0.000 
 C  0.060 0.016 3.716 0.000 
 D  0.096 0.025 3.879 0.000 
F  WITH     
 A  0.062 0.017 3.710 0.000 
 B  0.150 0.027 5.491 0.000 
 C  0.195 0.028 6.954 0.000 
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 D  0.229 0.029 7.880 0.000 
 E  0.062 0.017 3.709 0.000 

 
G WITH     

A  0.049 0.014 3.551 0.000 
B  0.152 0.024 6.262 0.000 
C  0.201 0.027 7.549 0.000 
D  0.234 0.028 8.405 0.000 
E  0.054 0.014 3.819 0.000 
F  0.224 0.026 8.535 0.000 

H WITH     
A  0.014 0.006 2.283 0.022 
B  0.091 0.012 7.349 0.000 
C  0.127 0.013 9.745 0.000 
D  0.115 0.013 9.159 0.000 
E  0.027 0.007 3.779 0.000 
F  0.122 0.012 10.532 0.000 
G  0.131 0.012 10.959 0.000 

I4 WITH     
F3  -0.143 0.028 -5.037 0.000 
I1  0.077 0.031 2.476 0.013 
B2  -0.126 0.033 -3.875 0.000 
B3  0.145 0.038 3.852 0.000 
E4  0.053 0.034 1.588 0.112 
G2  -0.085 0.029 -2.897 0.004 
B1  -0.047 0.030 -1.563 0.118 

B3 WITH     
B2  -0.168 0.037 -4.578 0.000 
B1  -0.050 0.036 -1.372 0.170 

J2 WITH     
I4  0.235 0.038 6.172 0.000 
C1  -0.097 0.032 -3.027 0.002 
F3  -0.180 0.034 -5.372 0.000 
F2  -0.140 0.032 -4.440 0.000 
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F1  -0.112 0.034 -3.310 0.001 
I2  -0.091 0.027 -3.334 0.001 
B3  0.152 0.037 4.161 0.000 
B2  -0.126 0.034 -3.759 0.000 
E3  -0.068 0.031 -2.233 0.026 

J4 WITH     
I4  -0.184 0.036 -5.148 0.000 
B3  -0.132 0.034 -3.845 0.000 
G3  -0.109 0.033 -3.269 0.001 
F2  -0.102 0.027 -3.794 0.000 
I1  -0.103 0.030 -3.379 0.001 
F1  -0.086 0.031 -2.819 0.005 
G2  0.065 0.030 2.194 0.028 
B1  0.059 0.030 1.943 0.052 

J1 WITH     
I4  0.125 0.029 4.282 0.000 
C2  0.026 0.026 1.012 0.312 

J5 WITH     
J4  0.115 0.031 3.677 0.000 
H2  0.060 0.025 2.385 0.017 
G2  0.034 0.026 1.295 0.195 
E2  0.061 0.025 2.439 0.015 
J3  -0.015 0.026 -0.597 0.551 
F3  0.078 0.026 3.043 0.002 
F2  0.058 0.026 2.245 0.025 
H1  -0.062 0.030 -2.064 0.039 

F3 WITH     
E4  -0.095 0.027 -3.556 0.000 

 
D2  0.066 0.022 3.050 0.002 
C1  0.096 0.025 3.784 0.000 
B2  0.192 0.034 5.652 0.000 
B3  -0.072 0.028 -2.562 0.010 

H2 WITH     
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G3  -0.072 0.028 -2.569 0.010 
E4  0.066 0.028 2.323 0.020 
G1  0.089 0.029 3.042 0.002 
B2  0.083 0.027 3.116 0.002 
A2  0.117 0.033 3.517 0.000 
E3  -0.052 0.026 -1.993 0.046 

E4 WITH     
E3  0.083 0.033 2.527 0.012 
B3  0.120 0.035 3.475 0.001 
A2  0.099 0.034 2.954 0.003 
A1  0.092 0.036 2.574 0.010 
C2  0.077 0.033 2.362 0.018 
D2  -0.071 0.029 -2.483 0.013 

C2 WITH     
A1  0.124 0.033 3.746 0.000 
B3  0.102 0.033 3.096 0.002 

H3 WITH     
H1  0.116 0.030 3.830 0.000 
C2  -0.075 0.027 -2.734 0.006 
G1  0.059 0.029 2.015 0.044 

D1 WITH     
C2  0.166 0.032 5.139 0.000 

H1 WITH     
G2  0.096 0.030 3.232 0.001 
F1  0.074 0.030 2.498 0.013 
G1  0.093 0.031 2.988 0.003 
G3  0.090 0.034 2.656 0.008 

E2 WITH     
E1  -0.053 0.030 -1.781 0.075 
C2  0.080 0.030 2.663 0.008 

I2 WITH     
E1  -0.062 0.029 -2.155 0.031 
F2  -0.054 0.020 -2.647 0.008 
A1  -0.069 0.028 -2.461 0.014 
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H1  0.076 0.027 2.851 0.004 
E4  -0.051 0.027 -1.903 0.057 

I1 WITH     
G1  0.009 0.026 0.351 0.725 
B3  0.069 0.031 2.186 0.029 
G2  -0.068 0.026 -2.645 0.008 

D2 WITH     
C2  0.153 0.033 4.572 0.000 

J3 WITH     
C2  0.062 0.027 2.313 0.021 
I1  -0.028 0.025 -1.142 0.254 

G3 WITH     
B1  -0.061 0.030 -2.037 0.042 

E3 WITH     
D2  -0.088 0.027 -3.202 0.001 

G2 WITH     
C2 -0.006 0.028 -0.217 0.828 
F2 -0.065 0.023 -2.838 0.005 
B2 

C1 WITH 
0.086 0.027 3.123 0.002 

B2 
F2 WITH 

0.102 0.033 3.078 0.002 

B2 
F1 WITH 

0.119 0.034 3.554 0.000 

B2 
I3 WITH 

0.099 0.033 2.993 0.003 

B3 Variances 0.039 0.027 1.463 0.143 

A 0.063 0.022 2.866 0.004 
B 0.394 0.051 7.714 0.000 
C 0.292 0.050 5.887 0.000 
D 0.472 0.052 9.060 0.000 
E 0.023 0.012 1.979 0.048 
F 0.399 0.050 8.005 0.000 
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G 0.283 0.038 7.404 0.000 
H 

Residual Variances 
0.100 0.000 999.000 999.000 

A1 0.860 0.054 16.067 0.000 
A2 0.399 0.124 3.223 0.001 
B1 0.529 0.041 12.885 0.000 
B2 0.605 0.046 13.208 0.000 
B3 0.814 0.055 14.906 0.000 
C1 0.628 0.049 12.906 0.000 
C2 0.716 0.050 14.232 0.000 
D1 0.463 0.034 13.476 0.000 
D2 0.399 0.036 11.095 0.000 
E1 0.910 0.055 16.486 0.000 
E2 0.413 0.040 10.419 0.000 
E3 0.593 0.042 14.091 0.000 
E4 0.825 0.052 15.957 0.000 
F1 0.564 0.039 14.606 0.000 
F2 0.273 0.032 8.473 0.000 
F3 0.412 0.034 12.278 0.000 
G1 0.565 0.039 14.671 0.000 
G2 0.428 0.040 10.703 0.000 
G3 0.727 0.048 15.203 0.000 
H1 0.839 0.052 16.183 0.000 
H2 0.401 0.039 10.278 0.000 
H3 0.450 0.038 11.683 0.000 
I1 0.478 0.039 12.308 0.000 
I2 0.432 0.032 13.433 0.000 
I3 0.368 0.029 12.831 0.000 
I4 0.938 0.057 16.590 0.000 
J1 0.487 0.034 14.445 0.000 
J2 0.895 0.055 16.385 0.000 
J3 0.505 0.035 14.610 0.000 
J4 0.849 0.052 16.391 0.000 
J5 0.649 0.042 15.308 0.000 



  

 

221 

I 0.210 0.033 6.452 0.000 
J 0.050 0.000 999.000 999.000 

STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 

 
     Two-Tailed 
   Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 
A  BY     
 A1  0.261 0.044 5.923 0.000 
 A2  0.773 0.081 9.548 0.000 
B  BY     
 B1  0.653 0.032 20.551 0.000 
 B2  0.622 0.034 18.133 0.000 
 B3  0.439 0.044 10.004 0.000 
C  BY     
 C1  0.563 0.041 13.870 0.000 
 C2  0.510 0.041 12.452 0.000 
D  BY     
 D1  0.710 0.026 27.738 0.000 
 D2  0.777 0.024 32.496 0.000 
E  BY     
 E1  0.156 0.039 4.012 0.000 
 E2  0.773 0.026 29.824 0.000 
 E3  0.640 0.030 21.001 0.000 
 E4  0.384 0.041 9.380 0.000 
F  BY     
 F1  0.644 0.029 22.419 0.000 
 F2  0.852 0.020 42.374 0.000 
 F3  0.762 0.023 33.076 0.000 
G  BY     
 G1  0.577 0.031 18.551 0.000 
 G2  0.747 0.028 26.557 0.000 
 G3  0.522 0.036 14.630 0.000 
H  BY     
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 H1  0.326 0.009 36.225 0.000 
 H2  0.769 0.027 28.801 0.000 
 H3  0.737 0.026 27.957 0.000 
I  BY     
 I1  0.831 0.015 56.365 0.000 
 I2  0.792 0.019 42.377 0.000 
 I3  0.821 0.017 48.397 0.000 
 I4  0.272 0.042 6.542 0.000 
J  BY     
 J1  0.750 0.019 39.333 0.000 
 J2  0.339 0.040 8.490 0.000 
 J3  0.707 0.024 29.361 0.000 
 J4  0.341 0.040 8.530 0.000 
 J5  0.606 0.030 20.245 0.000 
I  ON     
 A  0.085 0.015 5.833 0.000 
 B  0.127 0.008 15.354 0.000 
 C  0.131 0.011 12.249 0.000 
 D  0.159 0.009 18.438 0.000 
 E  0.073 0.018 4.115 0.000 
 F  0.061 0.004 15.236 0.000 
 G  0.309 0.018 17.226 0.000 
 H  0.138 0.005 28.880 0.000 
J  ON     
 A  0.079 0.014 5.622 0.000 
 B  0.190 0.013 14.338 0.000 
 C  0.075 0.007 11.310 0.000 

 
 D  0.182 0.011 16.532 0.000 
 E  0.095 0.024 3.993 0.000 
 F  0.064 0.005 13.945 0.000 
 G  0.168 0.012 13.598 0.000 
 H  0.180 0.008 22.271 0.000 
 I  0.122 0.042 2.882 0.004 
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B  WITH     
 A  0.704 0.086 8.139 0.000 
C  WITH     
 A  0.570 0.089 6.388 0.000 
 B  0.860 0.067 12.871 0.000 
D  WITH     
 A  0.503 0.073 6.891 0.000 
 B  0.844 0.042 20.216 0.000 
 C  0.746 0.062 11.984 0.000 
E  WITH     
 A  0.509 0.073 6.927 0.000 
 B  0.741 0.045 16.315 0.000 
 C  0.738 0.063 11.699 0.000 
 D  0.925 0.038 24.502 0.000 
F  WITH     
 A  0.392 0.064 6.150 0.000 
 B  0.379 0.055 6.858 0.000 
 C  0.572 0.058 9.799 0.000 
 D  0.529 0.042 12.495 0.000 
 E  0.650 0.040 16.456 0.000 
G  WITH     
 A  0.365 0.070 5.230 0.000 
 B  0.457 0.057 8.009 0.000 
 C  0.699 0.069 10.183 0.000 
 D  0.642 0.045 14.358 0.000 
 E  0.672 0.045 15.073 0.000 
 F  0.666 0.040 16.518 0.000 
H  WITH     
 A  0.183 0.071 2.583 0.010 
 B  0.458 0.054 8.425 0.000 
 C  0.745 0.064 11.611 0.000 
 D  0.529 0.047 11.204 0.000 
 E  0.567 0.048 11.700 0.000 
 F  0.609 0.039 15.648 0.000 
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 G  0.779 0.042 18.611 0.000 
I4 WITH     

F3  -0.231 0.043 -5.366 0.000 
I1  0.115 0.045 2.544 0.011 
B2  -0.168 0.042 -4.009 0.000 
B3  0.165 0.041 3.992 0.000 
E4  0.061 0.038 1.597 0.110 
G2  -0.134 0.045 -2.947 0.003 
B1  -0.067 0.043 -1.571 0.116 

B3 WITH     
B2  -0.239 0.054 -4.431 0.000 
B1  -0.076 0.057 -1.339 0.181 

J2 WITH     
I4  0.257 0.037 6.870 0.000 
C1  -0.129 0.042 -3.069 0.002 
F3  -0.297 0.053 -5.569 0.000 
F2  -0.284 0.065 -4.386 0.000 
F1  -0.157 0.047 -3.334 0.001 

 
I2  -0.146 0.043 -3.409 0.001 
B3  0.178 0.041 4.394 0.000 
B2  -0.172 0.044 -3.871 0.000 
E3  -0.094 0.042 -2.247 0.025 

J4 WITH     
I4  -0.206 0.037 -5.503 0.000 
B3  -0.158 0.040 -3.976 0.000 
G3  -0.139 0.042 -3.351 0.001 
F2  -0.212 0.056 -3.798 0.000 
I1  -0.161 0.047 -3.455 0.001 
F1  -0.125 0.044 -2.844 0.004 
G2  0.108 0.048 2.247 0.025 
B1  0.088 0.044 1.972 0.049 

J1 WITH     
I4  0.184 0.041 4.511 0.000 
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C2  0.045 0.044 1.017 0.309 
J5 WITH     

J4  0.155 0.040 3.860 0.000 
H2  0.117 0.048 2.447 0.014 
G2  0.065 0.049 1.309 0.191 
E2  0.118 0.047 2.499 0.012 
J3  -0.027 0.045 -0.594 0.552 
F3  0.152 0.049 3.094 0.002 
F2  0.138 0.061 2.269 0.023 
H1  -0.084 0.040 -2.089 0.037 

F3 WITH     
E4  -0.163 0.044 -3.661 0.000 
D2  0.162 0.052 3.114 0.002 
C1  0.190 0.048 3.926 0.000 
B2  0.386 0.067 5.770 0.000 
B3  -0.124 0.047 -2.627 0.009 

H2 WITH     
G3  -0.133 0.051 -2.578 0.010 
E4  0.115 0.049 2.355 0.019 
G1  0.187 0.059 3.153 0.002 
B2  0.168 0.054 3.130 0.002 
A2  0.292 0.099 2.938 0.003 
E3  -0.107 0.053 -2.016 0.044 

E4 WITH     
E3  0.118 0.045 2.627 0.009 
B3  0.147 0.041 3.592 0.000 
A2  0.173 0.064 2.702 0.007 
A1  0.110 0.042 2.616 0.009 
C2  0.100 0.042 2.384 0.017 
D2  -0.124 0.050 -2.487 0.013 

C2 WITH     
A1  0.158 0.041 3.891 0.000 
B3  0.134 0.042 3.172 0.002 

H3 WITH     
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H1  0.189 0.046 4.143 0.000 
C2  -0.131 0.048 -2.743 0.006 
G1  0.116 0.057 2.039 0.041 

D1 WITH     
C2  0.289 0.054 5.389 0.000 

H1 WITH     
G2  0.161 0.049 3.279 0.001 
F1  0.108 0.043 2.537 0.011 
G1  0.135 0.044 3.049 0.002 

 
G3  0.115 0.043 2.702 0.007 

E2 WITH     
E1  -0.087 0.049 -1.771 0.077 
C2  0.146 0.055 2.684 0.007 

I2 WITH     
E1  -0.099 0.045 -2.180 0.029 
F2  -0.157 0.059 -2.654 0.008 
A1  -0.113 0.045 -2.495 0.013 
H1  0.127 0.044 2.914 0.004 
E4  -0.085 0.045 -1.917 0.055 

I1 WITH     
G1  0.018 0.050 0.352 0.725 
B3  0.110 0.050 2.220 0.026 
G2  -0.151 0.057 -2.623 0.009 

D2 WITH     
C2  0.285 0.061 4.663 0.000 

J3 WITH     
C2  0.103 0.044 2.356 0.018 
I1  -0.058 0.051 -1.139 0.255 

G3 WITH     
B1  -0.098 0.047 -2.070 0.038 

E3 WITH     
D2  -0.180 0.056 -3.188 0.001 

G2 WITH     
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C2  -0.011 0.051 -0.218 0.828 
F2  -0.190 0.068 -2.803 0.005 
B2  0.169 0.054 3.106 0.002 

C1 WITH     
B2  0.166 0.051 3.224 0.001 

F2 WITH     
B2  0.293 0.085 3.461 0.001 

F1 WITH     
B2  0.170 0.057 2.987 0.003 

I3 WITH     
B3  0.071 0.048 1.474 0.140 

Variances 
A 1.000 0.000 999.000 999.000 
B 1.000 0.000 999.000 999.000 
C 1.000 0.000 999.000 999.000 
D 1.000 0.000 999.000 999.000 
E 1.000 0.000 999.000 999.000 
F 1.000 0.000 999.000 999.000 
G 1.000 0.000 999.000 999.000 
H 

Residual Variances 
1.000 0.000 999.000 999.000 

A1 0.932 0.023 40.616 0.000 
A2 0.402 0.125 3.208 0.001 
B1 0.573 0.042 13.809 0.000 
B2 0.614 0.043 14.404 0.000 
B3 0.807 0.039 20.907 0.000 
C1 0.682 0.046 14.907 0.000 
C2 0.740 0.042 17.692 0.000 
D1 0.495 0.036 13.619 0.000 
D2 0.396 0.037 10.643 0.000 

 
E1 0.976 0.012 79.952 0.000 
E2 0.403 0.040 10.051 0.000 
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E3 0.590 0.039 15.131 0.000 
E4 0.852 0.031 27.089 0.000 
F1 0.586 0.037 15.848 0.000 
F2 0.275 0.034 8.019 0.000 
F3 0.419 0.035 11.908 0.000 
G1 0.667 0.036 18.548 0.000 
G2 0.442 0.042 10.535 0.000 
G3 0.728 0.037 19.551 0.000 
H1 0.893 0.006 151.928 0.000 
H2 0.409 0.041 9.951 0.000 
H3 0.456 0.039 11.729 0.000 
I1 0.309 0.025 12.598 0.000 
I2 0.373 0.030 12.616 0.000 
I3 0.325 0.028 11.675 0.000 
I4 0.926 0.023 40.833 0.000 
J1 0.438 0.029 15.310 0.000 
J2 0.885 0.027 32.603 0.000 
J3 0.500 0.034 14.663 0.000 
J4 0.884 0.027 32.478 0.000 
J5 0.633 0.036 17.459 0.000 
I 0.196 0.027 7.261 0.000 
J R-SQUARE 0.080 0.007 11.135 0.000 

Observed   Two-Tailed 
Variable Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 
A1 0.068 0.023 2.961 0.003 
A2 0.598 0.125 4.774 0.000 
B1 0.427 0.042 10.275 0.000 
B2 0.386 0.043 9.067 0.000 
B3 0.193 0.039 5.002 0.000 
C1 0.318 0.046 6.935 0.000 
C2 0.260 0.042 6.226 0.000 
D1 0.505 0.036 13.869 0.000 
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D2 0.604 0.037 16.248 0.000 
E1 0.024 0.012 2.006 0.045 
E2 0.597 0.040 14.912 0.000 
E3 0.410 0.039 10.500 0.000 
E4 0.148 0.031 4.690 0.000 
F1 0.414 0.037 11.210 0.000 
F2 0.725 0.034 21.187 0.000 
F3 0.581 0.035 16.538 0.000 
G1 0.333 0.036 9.275 0.000 
G2 0.558 0.042 13.278 0.000 
G3 0.272 0.037 7.315 0.000 
H1 0.107 0.006 18.113 0.000 
H2 0.591 0.041 14.400 0.000 
H3 0.544 0.039 13.979 0.000 
I1 0.691 0.025 28.183 0.000 
I2 0.627 0.030 21.189 0.000 
I3 0.675 0.028 24.199 0.000 
I4 0.074 0.023 3.271 0.001 
J1 0.562 0.029 19.667 0.000 
J2 0.115 0.027 4.245 0.000 
J3 0.500 0.034 14.680 0.000 
J4 0.116 0.027 4.265 0.000 
J5 0.367 0.036 10.123 0.000 

Latent   Two-Tailed 
Variable Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 
I 0.804 0.027 29.728 0.000 
J 0.920 0.007 128.327 0.000 

QUALITY OF NUMERICAL RESULTS 
 Condition Number for the Information Matrix 0.109E-05 

(ratio of smallest to largest eigenvalue) 
TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
  Two-Tailed 

Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 
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Effects from A to J  
Total 0.283 0.013 22.533 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.033 0.013 2.601 0.009 

A 
Direct J 

0.033 0.013 2.601 0.009 

A 
Effects from B to J 

0.250 0.000 999.000 0.000 

Total 0.260 0.008 34.491 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.020 0.008 2.601 0.009 

B 
Direct J 

0.020 0.008 2.601 0.009 

B 
Effects from C to J 

0.240 0.000 999.000 0.000 

Total 0.133 0.009 14.879 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.023 0.009 2.601 0.009 

C 
Direct J 

0.023 0.009 2.601 0.009 

C 
Effects from D to J 

0.110 0.000 999.000 0.000 

Total 0.232 0.009 27.017 0.000 
Total indirect 0.022 0.009 2.601 0.009 
Specific indirect 
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J 
I 

    

D 
Direct J 

0.022 0.009 2.601 0.009 

D 
Effects from E to J 

0.210 0.000 999.000 0.000 

Total 0.547 0.018 30.505 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.047 0.018 2.601 0.009 

E 
Direct J 

0.047 0.018 2.601 0.009 

E 
Effects from F to J 

0.500 0.000 999.000 0.000 

Total 0.089 0.004 24.924 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.009 0.004 2.601 0.009 

F 
Direct J 

0.009 0.004 2.601 0.009 

F 
Effects from G to J 

0.080 0.000 999.000 0.000 

Total 0.306 0.022 14.228 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.056 0.022 2.601 0.009 

G 
Direct J 

0.056 0.022 2.601 0.009 



  

 

232 

G 
Effects from H to J 

0.250 0.000 999.000 0.000 

Total 0.492 0.016 30.505 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.042 0.016 2.601 0.009 

H 0.042 0.016 2.601 0.009 
Direct 

J 
 H 0.450 0.000 999.000 0.000 
STANDARDIZED TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
STDYX Standardization 
  Two-Tailed 

Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 

Effects from A to J  
Total 0.089 0.015 5.857 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.010 0.004 2.664 0.008 

A 
Direct J 

0.010 0.004 2.664 0.008 

A 
Effects from B to J 

0.079 0.014 5.622 0.000 

Total 0.206 0.013 16.378 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.016 0.006 2.812 0.005 

B 
Direct J 

0.016 0.006 2.812 0.005 
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B 
Effects from C to J 

0.190 0.013 14.338 0.000 

Total 0.091 0.008 11.095 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.016 0.006 2.757 0.006 

C 
Direct J 

0.016 0.006 2.757 0.006 

C 
Effects from D to J 

0.075 0.007 11.310 0.000 

Total 0.202 0.010 19.438 0.000 
Total indirect 0.019 0.007 2.809 0.005 
Specific indirect 

 
J 
I 

    

D 
Direct J 

0.019 0.007 2.809 0.005 

D 
Effects from E to J 

0.182 0.011 16.532 0.000 

Total 0.104 0.025 4.207 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.009 0.003 2.829 0.005 

E 
Direct J 

0.009 0.003 2.829 0.005 

E 
Effects from F to J 

0.095 0.024 3.993 0.000 

Total 0.071 0.005 15.282 0.000 
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Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.007 0.003 2.781 0.005 

F 
Direct J 

0.007 0.003 2.781 0.005 

F 
Effects from G to J 

0.064 0.005 13.945 0.000 

Total 0.206 0.015 13.728 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.038 0.013 2.821 0.005 

G 
Direct J 

0.038 0.013 2.821 0.005 

G 
Effects from H to J 

0.168 0.012 13.598 0.000 

Total 0.197 0.007 29.493 0.000 
Total indirect 
Specific indirect 

J 
I 

0.017 0.006 2.806 0.005 

H 0.017 0.006 2.806 0.005 
Direct 

J 
 H 0.180 0.008 22.271 0.000 
MODEL MODIFICATION INDICES 
NOTE: Modification indices for direct effects of observed dependent variables regressed on 
covariates may not be included. To include these, request MODINDICES (ALL). 
Minimum M.I. value for printing the modification index 3.000 

BY Statements 
M.I. E.P.C. Std E.P.C. StdYX E.P.C. 

A BY A1 101.988 4.430 1.109 1.155 
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A BY B1 14.408 1.154 0.289 0.301 
A BY C1 17.590 1.288 0.323 0.336 
A BY D1 14.853 0.901 0.225 0.233 
A BY E1 15.814 0.905 0.226 0.234 
A BY F2 3.229 0.326 0.081 0.082 
A BY G1 45.026 1.307 0.327 0.355 
A BY H3 5.369 0.589 0.147 0.148 
A BY I1 43.832 -1.170 -0.293 -0.235 
A BY I4 4.521 0.493 0.123 0.123 
A BY J1 9.661 -0.581 -0.145 -0.138 
B BY A1 40.485 0.821 0.515 0.536 
B BY A2 3.527 0.850 0.533 0.535 
B BY B1 114.905 2.759 1.731 1.802 
B BY C1 58.291 1.435 0.900 0.938 
B BY D1 33.737 0.842 0.528 0.546 
B BY E1 48.329 0.707 0.444 0.459 
B BY F2 4.810 0.168 0.105 0.105 
B BY G1 56.868 0.581 0.365 0.396 
B BY I1 88.179 -0.683 -0.428 -0.344 
B BY J1 17.860 -0.364 -0.228 -0.216 
B BY J2 3.737 0.317 0.199 0.198 
C BY A1 34.752 0.778 0.421 0.438 
C BY B1 34.443 1.063 0.575 0.599 
C BY C1 185.106 4.969 2.686 2.800 
C BY D1 39.642 1.138 0.615 0.636 
C BY E1 75.286 1.074 0.581 0.601 
C BY F2 4.047 0.226 0.122 0.123 
C BY G1 92.999 1.089 0.589 0.639 
C BY H3 3.330 0.296 0.160 0.161 
C BY I1 118.415 -0.997 -0.539 -0.433 
C BY J1 34.077 -0.823 -0.445 -0.422 
C BY J3 3.993 -0.556 -0.301 -0.299 
C BY J5 4.654 -0.585 -0.316 -0.312 
D BY A1 25.064 0.502 0.345 0.359 
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D BY B1 33.143 0.828 0.569 0.592 
D BY C1 75.927 1.712 1.176 1.225 
D BY D1 116.946 2.775 1.906 1.971 
D BY E1 97.056 1.117 0.767 0.794 
D BY F2 4.210 0.156 0.107 0.107 
D BY G1 67.586 0.629 0.432 0.469 
D BY I1 79.590 -0.591 -0.406 -0.326 
D BY J1 18.252 -0.385 -0.264 -0.250 
E BY A1 27.405 2.259 0.341 0.355 
E BY B1 23.436 2.875 0.434 0.452 
E BY C1 56.783 6.117 0.924 0.963 
E BY D1 60.160 6.859 1.037 1.072 
E BY E1 119.110 6.100 0.922 0.954 
E BY F2 3.342 0.737 0.111 0.112 

 
E BY G1  78.106 3.291 0.497 0.540 
E BY G2  3.500 -1.035 -0.156 -0.159 
E BY H1  3.619 0.529 0.080 0.082 
E BY I1  76.190 -2.681 -0.405 -0.326 
E BY J1  19.412 -1.897 -0.287 -0.272 
F BY A1  19.778 0.342 0.216 0.225 
F BY B1  3.707 0.198 0.125 0.130 
F BY C1  12.532 0.399 0.252 0.263 
F BY D1  3.904 0.155 0.098 0.101 
F BY E1  38.181 0.529 0.334 0.346 
F BY F1  36.997 3.115 1.968 2.005 
F BY G1  44.769 0.567 0.358 0.389 
F BY G2  4.479 -0.271 -0.171 -0.174 
F BY H1  5.912 0.160 0.101 0.105 
F BY H2  5.328 0.257 0.163 0.164 
F BY H3  5.314 -0.230 -0.146 -0.147 
F BY I1  32.160 -0.370 -0.234 -0.188 
F BY J1  3.283 -0.131 -0.083 -0.078 
F BY J2  5.703 -0.670 -0.423 -0.421 
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G BY A1  14.582 0.376 0.200 0.208 
G BY B1  4.198 0.248 0.132 0.137 
G BY C1  44.125 1.262 0.671 0.699 
G BY D1  16.298 0.464 0.247 0.255 
G BY E1  59.222 0.883 0.469 0.486 
G BY G1  116.936 1.601 0.851 0.925 
G BY H1  3.933 0.178 0.095 0.098 
G BY H3  5.722 0.682 0.362 0.365 
G BY I1  83.748 -0.893 -0.475 -0.382 
G BY J1  12.921 -0.439 -0.233 -0.221 
G BY J4  3.765 -0.423 -0.225 -0.230 
H BY A1  7.280 0.421 0.133 0.139 
H BY C1  23.107 1.387 0.439 0.457 
H BY D1  7.049 0.453 0.143 0.148 
H BY E1  49.871 1.229 0.389 0.402 
H BY G1  72.023 2.175 0.688 0.747 
H BY H1  3.779 0.280 0.089 0.091 
H BY I1  62.606 -1.122 -0.355 -0.285 
H BY I2  4.986 0.405 0.128 0.119 
H BY J1  7.923 -0.479 -0.152 -0.144 
I BY A1  18.064 0.257 0.266 0.277 
I BY C1  11.230 0.347 0.359 0.374 
I BY C2  5.746 -0.261 -0.270 -0.274 
I BY D1  23.094 0.358 0.370 0.383 
I BY E1  82.045 0.585 0.605 0.626 
I BY G1  66.086 0.508 0.525 0.570 
I BY G2  16.478 -0.405 -0.419 -0.426 
I BY H3  4.255 0.167 0.173 0.174 
I BY I1  124.735 -0.573 -0.592 -0.476 
I BY J5  4.640 0.247 0.255 0.252 
J BY A1  29.115 0.455 0.360 0.375 
J BY B1  16.815 0.506 0.400 0.417 
J BY C1  68.381 1.648 1.304 1.359 
J BY C2  3.243 -0.556 -0.440 -0.447 
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J BY D1  58.029 1.025 0.811 0.839 
J BY E1  107.643 0.948 0.750 0.776 
J BY F2  4.665 0.177 0.140 0.141 
J BY G1  92.076 0.762 0.603 0.655 
J BY G2  10.028 -0.459 -0.363 -0.369 
J BY H1  3.104 0.093 0.074 0.076 
J BY I1  110.336 -0.641 -0.508 -0.408 
J BY I3  4.350 0.325 0.257 0.242 
J BY J1  21.192 -0.453 -0.359 -0.340 

ON/BY Statements 
A ON I /     
I BY A  3.549 -0.082 -0.340 -0.340 
A ON J /     

 
J BY A  8.046 -0.404 -1.278 -1.278 
B ON I /     
I BY B  5.928 -0.219 -0.361 -0.361 
C ON I /     
I BY C  17.064 -0.401 -0.767 -0.767 
C ON J /     
J BY C  8.031 -0.976 -1.429 -1.429 
G ON I /     
I BY G  15.041 -0.304 -0.591 -0.591 
G ON J /     
J BY G  5.759 -0.582 -0.866 -0.866 
H ON A /     
A BY H  5.221 -1.895 -1.501 -1.501 
H ON B /     
B BY H  5.221 -0.302 -0.599 -0.599 
H ON C /     
C BY H  5.221 -0.215 -0.368 -0.368 
H ON D /     
D BY H  5.221 -0.239 -0.519 -0.519 
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H ON E /     
E BY H  5.221 -1.012 -0.484 -0.484 
H ON F /     
F BY H  5.220 -0.226 -0.451 -0.451 
H ON G /     
G BY H  5.221 -0.210 -0.352 -0.352 
H ON H /     
H BY H  5.221 -0.275 -0.275 -0.275 
H ON J /     
J BY H  3.873 -0.101 -0.254 -0.254 
I ON A /     
A BY I  73.050 -1.476 -0.357 -0.357 
I ON B /     
B BY I  99.164 -0.696 -0.422 -0.422 
I ON C /     
C BY I  124.953 -0.999 -0.522 -0.522 
I ON D /     
D BY I  88.095 -0.620 -0.412 -0.412 
I ON E /     
E BY I  83.191 -2.828 -0.413 -0.413 
I ON F /     
F BY I  33.063 -0.361 -0.220 -0.220 
I ON G /     
G BY I  82.605 -0.813 -0.418 -0.418 
I ON H /     
H BY I  37.187 -0.824 -0.252 -0.252 
I ON I /     
I BY I  124.735 -0.573 -0.573 -0.573 
I ON J /     
J BY I  86.198 -0.550 -0.421 -0.421 
J ON A /     
A BY J  11.183 -0.490 -0.155 -0.155 
J ON B /     
B BY J  11.992 -0.245 -0.195 -0.195 
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J ON C /     
C BY J  50.510 -0.927 -0.634 -0.634 
J ON D /     
D BY J  8.296 -0.217 -0.188 -0.188 
J ON E /     
E BY J  12.616 -1.310 -0.250 -0.250 
J ON F /     
F BY J  3.945 -0.116 -0.093 -0.093 
J ON G /     
G BY J  27.700 -0.574 -0.386 -0.386 
J ON H /     
H BY J  14.222 -0.524 -0.209 -0.209 
J ON J /     
J BY J  21.192 -0.453 -0.453 -0.453 
WITH Statements 
A2 WITH A1 19.628 0.303 0.303 0.517 
B1 WITH A1 6.045 0.078 0.078 0.115 
B2 WITH B1 11.365 0.189 0.189 0.334 
C1 WITH A2 4.913 0.088 0.088 0.175 
C1 WITH B1 19.603 0.151 0.151 0.261 
C2 WITH B1 3.074 0.053 0.053 0.087 
C2 WITH B2 4.655 -0.070 -0.070 -0.106 
C2 WITH C1 33.330 0.419 0.419 0.624 
D1 WITH A2 3.183 0.055 0.055 0.127 
D1 WITH B1 4.034 0.051 0.051 0.104 
D1 WITH B2 5.283 -0.061 -0.061 -0.115 
D2 WITH C1 15.173 0.125 0.125 0.249 
E1 WITH A1 4.373 0.078 0.078 0.089 
E3 WITH A2 3.093 0.058 0.058 0.119 
E3 WITH B2 3.955 -0.056 -0.056 -0.094 
F1 WITH E3 3.452 0.050 0.050 0.087 
F3 WITH F1 3.619 0.054 0.054 0.113 
G1 WITH B2 3.951 0.056 0.056 0.097 
G1 WITH B3 5.083 0.066 0.066 0.098 
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G1 WITH C1 9.447 0.086 0.086 0.144 
G1 WITH E1 4.672 0.067 0.067 0.094 
G2 WITH B1 3.213 0.053 0.053 0.111 
G2 WITH C1 6.992 0.080 0.080 0.154 
G2 WITH D2 3.370 0.045 0.045 0.110 
G2 WITH E4 5.244 -0.065 -0.065 -0.109 
G2 WITH G1 32.076 0.178 0.178 0.361 
G3 WITH F3 3.351 -0.046 -0.046 -0.085 
H3 WITH A2 9.056 0.148 0.148 0.349 
H3 WITH G2 5.485 0.064 0.064 0.146 
I1 WITH A1 6.780 -0.082 -0.082 -0.128 
I1 WITH B1 9.123 -0.080 -0.080 -0.158 
I1 WITH C1 5.422 -0.063 -0.063 -0.115 
I2 WITH D2 3.877 -0.042 -0.042 -0.101 
I2 WITH G1 10.602 -0.079 -0.079 -0.160 
I3 WITH B1 5.124 -0.051 -0.051 -0.116 
I3 WITH C1 3.923 -0.046 -0.046 -0.097 
I3 WITH C2 4.009 -0.048 -0.048 -0.093 
I3 WITH G2 5.049 -0.052 -0.052 -0.131 
I3 WITH I1 3.017 -0.052 -0.052 -0.123 
I4 WITH A2 3.452 0.061 0.061 0.100 
I4 WITH I2 3.969 -0.058 -0.058 -0.091 
J1 WITH A2 4.080 -0.055 -0.055 -0.124 
J1 WITH B1 5.030 -0.056 -0.056 -0.111 
J1 WITH C1 6.819 -0.067 -0.067 -0.120 
J1 WITH D2 5.839 -0.055 -0.055 -0.124 
J1 WITH G2 12.654 -0.086 -0.086 -0.187 
J1 WITH H2 3.069 -0.040 -0.040 -0.091 
J1 WITH I2 9.391 0.069 0.069 0.150 
J1 WITH I3 5.624 0.051 0.051 0.121 
J3 WITH A2 6.093 -0.068 -0.068 -0.152 
J3 WITH I3 4.902 0.050 0.050 0.117 
J3 WITH J1 7.037 0.065 0.065 0.131 
J5 WITH B3 5.101 -0.069 -0.069 -0.096 



  

 

242 

J5 WITH C1 4.483 -0.058 -0.058 -0.092 
J5 WITH G3 5.204 -0.071 -0.071 -0.103 
J5 WITH I2 6.057 0.060 0.060 0.113 
J5 WITH I3 4.017 0.046 0.046 0.095 
I WITH A 3.549 -0.017 -0.151 -0.151 
I WITH B 5.928 -0.046 -0.160 -0.160 
I WITH C 17.063 -0.084 -0.340 -0.340 
I WITH G 15.041 -0.064 -0.262 -0.262 
I WITH H 5.080 0.020 0.140 0.140 
J WITH A 4.714 -0.015 -0.265 -0.265 
J WITH D 3.493 0.025 0.163 0.163 
J WITH I 68.847 0.160 1.560 1.560 
Variances/Residual Variances 
H 5.221 -0.055 -0.549 -0.549 
J 11.928 0.072 0.115 0.115 
RESULTS SAVING INFORMATION 

There was an error opening the RESULTS file for writing. No results were saved. The path may 
not exist for the following file: C:\Users\varapornkla\Desktop 
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ช่ือ-สกุล นางสาววราภรณ์  คล้ายประยงค์ 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มิถนุายน 2519 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
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ถนนเทพรักษ์ แขวงทา่แร้ง  เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร 10220 

ผลงานตีพมิพ์ 1.การมีวินยัในการเรียนและพฤตกิรรมการปรับตวัของนกัศกึษาท่ีได้รับ
ค าปรึกษาด้านการพฒันาบคุลิกภาพและการเป็นแบบอยา่ง. 
วารสารวิชาการคณุธรรมความดี. 4(1), 119-127.  
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