
นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

 
1. ชื่อผลงานนวัตกรรม  พยุง  ประคอง  ลองเดิน 

 
2. ชื่อผู้จัดท า  นายประพัฒน์  ปานนิล  และคณะ 

 
3. ชื่อที่ปรึกษา   

นายบ ารุง  ทองรอด 
นายธเนศ  โลหกิจ 
นางสุมนา  หงอสกุล 
นายศิริพงศ  เมียนเพ็ชร์ 

4. ที่มาของนวัตกรรม 
ในปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ  และตั้งใจมาเรียนทางด้านเกษตรนั้นมีจ านวน

น้อยมากเม่ือเทียบกับในอดีต  เนื่องจากมีความสนใจที่จะเรียนต่อ ม.๔-๖  วิทยาลัยเทคนิค  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพ  และวิทยาลัยสารพัดช่างตามล าดับ  วิทยาลัย
เกษตรเป็นตัวเลือกสุดท้าย  เนื่องจากมีความเชื่อว่าการเรียนเกษตรแล้วเมื่อจบออกไป  
ท างานหนัก  ได้ค่าตอบแทนต่ า  และอาจจะกล่าวได้ว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัย
เกษตรเป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาแล้ว  เมื่อสิ่งสุดท้ายที่เขาเลือกเราต้องให้เขาอยู่กับเราให้
ได้  ดังนั้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองท านวัตกรรม  โครงการ  พยุง  ประคอง  
ลองเดิน  เพ่ือสร้างความตระหนักในอาชีพ  ภูมิใจในอาชีพ  เพ่ือลดการลาออกระหว่างเรียน  
ในขณะนี้ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่าประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สภาวะการขาดแรงงาน  นักเรียน
อาชีวะคือผู้ที่จะออกไปท างานเหล่านั้น  หน้าที่เราผลิตฝีมือแรงงานระดับเทคนิค  เพ่ือออก
ไปสู่ตลาดแรงงาน   

ความหมายองค์ประกอบและขั้นตอนของนวัตกรรม 

ค าว่านวัตกรรมมาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Innovation” โดยมีรูปศัพท์เดิมมาจาก
ภาษาบาลี คือ นว +อตต+กรรม  ทั้งนี้ ค าว่า นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และ
กรรมแปลว่าการกระท า เมื่อรวมเป็นค าว่านวัตกรรม ตามรากศัพท์หมายถึง การกระท าที่
ใหม่ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามของ  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้
ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมคือ  “ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด
สร้างสรรคท์ี่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”ดังนั้นน่าจะสรุปได้ว่า  นวัตตกรรม หมายถึง  
สิ่งใหม่ที่กระท าซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์  สิ่งใหม่ในที่นี้อาจจะอยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ  ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา 

องค์ประกอบของนวัตกรรม  ประกอบด้วย 



1.ความใหม่ ใหม่ในที่นี้คือ สิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีผู้ใดท ามาก่อน  เคยท ามาแล้วในอดีตแต่
น ามารื้อฟ้ืนใหม่ หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าท่ีมีอยู่เดิม 

2.ใช้ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา  นวัตกรรมต้องเกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนา ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือ
การท าซ้ า 

3.มีประโยชน์ สามารถน าไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด าเนินงานได้  

4.นวัตกรรมมีโอกาสในการพัฒนาต่อได้ 

ชั้นตอนของนวัตกรรม 

1.การคิดค้น (Invention) เป็นการยกร่างนวัตกรรมประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การก าหนดโครงสร้างรูปแบบของนวัตกรรม 

2.การพัฒนา ( Development)  เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวัตกรรมตามที่ยกร่าง
ไว้ การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแก้ไข 

3.ขั้นน าไปใช้จริง(Implement) เป็นขั้นที่มีความแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติเดิมมา ใน
ขั้นตอนนี้รวมถึงขั้นการทดลองใช้นวัตกรรม และการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 

4.ขั้นเผยแพร่ ( Promotion) เป็นขั้นของการเผยแพร่ การน าเสนอ หรือการ
จ าหน่าย ( นิลรัตน์,๒๕๕๕ ) 

5. ทฤษฎี / หลักวิชาการที่น ามาใช้ในการท านวัตกรรม 

แนวคดิทฤษฎีความต้องการ  5  ขัน้  

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ Maslow, 1970 (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) Maslow  โดยเขาเชื่อว่ามนษุยเ์ป็น “สัตว์ทีมี่ความตอ้งการ” (wanting animal)  และ
เป็นการยากทีม่นษุยจ์ะไปถึงความพึงพอใจอย่างสมบูรณ ์ ในทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของ 
Maslow  เมือ่บุคคลปรารถนาที่จะได้รบัความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรบัความพึงพอใจในสิ่งใดแล้ว
ก็จะยงัคงเรยีกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ  ต่อไป ซึ่งถือเป็นคณุลักษณะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผู้ทีมี่ความ
ต้องการจะได้รบัสิ่งตา่งๆอยู่เสมอ  ล าดับขัน้ความตอ้งการของมนุษย ์( The Need –Hierarchy 
Conception of Human Motivation ) Maslow  เรียงล าดับความต้องการ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )   

2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )   

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )  

4. ความต้องการได้รบัความนับถอืยกย่อง ( Esteem needs )  

 5.ความต้องการทีจ่ะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )   



1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs )     

เป็นความต้องการขั้นพืน้ฐานที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นไดช้ัดทีสุ่ด  จากความ
ต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการทีช่่วยการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น้ า มีออกซิเจนการ
พักผอ่นนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูก
กระตุ่น  แรงขับของร่างกายเหล่านี้จะเก่ียวของโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกาย  ความพึงพอใจที่
ไดร้บั  

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)  

เมือ่ความตอ้งการทางด้านร่างกายได้รบัความพึงพอใจแล้วบุคคลกจ็ะพัฒนาการไปสู่ขัน้ใหม่
ต่อไป  ซึ่งขัน้นี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมันคง (safety or security) 
Maslow  กลา่วว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ  เนื่องจาก
ทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและตอ้งพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมือ่
ถูกท้ิงให้อยู่ตามล าพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ  เป็นต้น 

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)  

ความตอ้งการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที ่3  ความต้องการนี้จะ
เกดิขึน้เมื่อความตอ้งการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รบัการตอบสนองแล้ว 
บุคคลต้องการได้รบัความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์  เช่นความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรบับุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึก
เจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถกูตดัออกจากสังคม ไมมี่เพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่จ านวนเพื่อนๆ ญาติพ่ีน้อง สามหีรอืภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป  เป็นต้น 

4. ความต้องการได้รบัความนับถอืยกย่อง ( Self-Esteem needs)  

เมือ่ความตอ้งการได้รบัความรักและการให้ความรักแกผู่้อ่ืนเป็นไปอย่างมเีหตุผลและท าให้
บุคคล  เกดิความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดนัในขัน้ที ่3  ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมา
แทนที ่ กลา่วคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รบัความนับถอืยกย่องออกเป็น 2  ลักษณะ คือ  ลักษณะแรก
เป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect)  ส่วนลักษณะที ่2  เป็นความต้องการได้รบัการยก
ย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) 1. ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ 
ความตอ้งการมีอ านาจ  มีความเชื่อมัน่ในตนเอง เป็นต้น 2. ความต้องการได้รบัการยกย่องนับถอืจาก
ผู้อ่ืน (esteem from others) คือ ความต้องการมเีกยีรติยศ การได้รบัยกยอ่ง ไดร้บัการยอมรับ 
ไดร้บัความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นทีก่ลา่วขาน  

 



 

5. ความต้องการทีจ่ะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs)  

ล าดับขัน้สุดทา้ย ถ้าความต้องการล าดับขัน้กอ่นๆ  ได้ท าให้เกดิความพึงพอใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ความต้องการเข้าใจตนเองอยางแท้จรงิกจ็ะเกิดขึน้ Maslow  อธิบายความต้องการเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จรงิว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิง่ทุกอย่างซ่ึงบคุคลสามารถจะได้รบัอย่างเหมาะสมบุคคล
ทีป่ระสบผลส าเร็จในขัน้สูงสุดจะใช้พลังอย่างเต็มทีใ่นสิ่งทีท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาทจีะปรบัปรุงตนเอง  พลังแรงขบัของเขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกบัความสามารถของตน  
กลา่วโดยสรุปการเขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิเปน็ความตอ้งการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุด
ของศกัยภาพ  เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี  เป็นต้น  

 
 

6.วัตถุประสงค์ 

1. เตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตร 
2. ลดการออกกลางคันของผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พยุง  
ประคอง 

ลองเดนิ 

๗.ผลงานนวัตกรรม 

นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

นวัตกรรมชื่อ  พยุง  ประคอง  ลองเดิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการศึกษาอา
ชีวเกษตร 

อศ.กช. 

ทวิภาคี 

ปวช ปวส 

พฤติกรรม การเรียนการ
สอน 

การเรียนการ
สอน 

พฤติกรรม 

 

รู้จัก 

รัก 

เข้าใจ 

ทักษะน า 

รับผิดชอบ 

ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 

ขยัน 
อดทน 

ทฤษฎีเชื่อมโยง

การปฏิบัต ิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 



 

๘.คู่มือการใช้ 

 นวัตกรรม  เรื่อง  พยุง  ประคอง  ลองเดิน  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ประกอบอาชีพเกษตร  และลดการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวเกษตร  นวัตกรรมได้ออกแบบโดยใช้ทฤษฎี
มาสโลบันใด  5  ขั้นในการออกแบบ 1. ความตอ้งการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )  2. ความ
ต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )  3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness 
and love needs ) 4. ความต้องการไดร้บัความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )  5.ความต้องการทีจ่ะ
เขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิ ( Self-actualization needs )   

 พยุง  ประคอง   

ด้านพฤติกรรม   
รู้จัก  รัก  เข้าใจ 
 รู้จัก  (ผู้ปฏิบัติ  ครูที่ปรึกษา) 

ต้องรู้จักนักเรียน นักศึกษารายบุคคล  และครอบครัว 
 รัก  (ผู้ปฏิบัติ  ครูทุกคน) 
  ปรับตัวเข้าหา 
  ปิยวาจา 
  ให้ความสนใจ 
 เข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็น  และด าเนินการอยู่ (ผู้ปฏิบัติ  ครูทุกคน) 
  ส่งเสริม  (สิ่งที่ดี) 
  แก้ไข  (สิ่งไม่ดี) 
ด้านการเรียนการสอน  เน้นการปฏิบัติ 
 วิชาชีพ (ผู้ปฏิบัติ  ครูวิชาชีพ) 
  สอนจากงานฟาร์ม  หรือโครงการ 
  ไม่หักโหม 
 วิชาสามัญ (ผู้ปฏิบัติ  ครูวิชาสามัญ) 
  สนุก 
  มีสาระ 
เป้าหมาย นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑ 
 
 
 



 
 ลองเดิน 
ด้านพฤติกรรม   
 รับผิดชอบ (ครูทุกคน) 
 ริเริ่ม  (ครูทุกคน) 
 สร้างสรรค ์ (ครูทุกคน) 
 ขยัน  (ครูทุกคน) 
 อดทน  (ครูทุกคน) 
  หมายเหตุ  ลงเป็นคะแนนจิตพิสัยในสมุดประเมินผล 
 
ด้านการเรียนการสอน   
 เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ  (ครูทุกคนและหรือตามความเหมาะสมของแต่ละ 

รายวิชา) 
 สอนโดยใช้โครงการ  และหรือโครงงาน (ครูทุกคนและหรือตามความเหมาะสมของแต่ละ 

รายวิชา) 
เป้าหมาย  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ ๓  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๒ 
 
 
๙. ประโยชน์และคุณค่า 

เตรียมความพร้อมนักเรียน  นักศึกษาเพ่ือเข้าสู้การประกอบอาชีพเกษตร 
ลดการออกกลางคันของผู้เรียน 

 
 
๑๐. งมประมาณ   
   งบประมาณ  3,500  บาท 
 
 


