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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา

สัมมนา หัวขอการประกอบการเขากับการบริการวิชาการและการวิจัย ของภาควิชาการประกอบการ              

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน และ 2)  ศกึษาผลของการบรกิารวชิาการและงานวจิยัในรายวชิา

สัมมนาหัวขอการประกอบการตอกลุมผูสูงอายุ บานตนง้ิว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง              

จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Research) กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้             

คือ ผูนําชุมชน จํานวน 4 คน สมาชิกกลุมผูสูงอายุ  จํานวน 7 คน  และ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัประกอบ     

ดวยแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามใชเกบ็รวบรวมขอมูลปฐมภูม ิและแบบสรุปความใชเกบ็รวบรวมขอมูล

ทุติยภูมิ การวิเคราะหขอมูลโดยหา คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสังเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะห

เนือ้หา   ผลการวจิยัพบวา 1) กระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสมัมนา หวัขอการประกอบการ

เขากับการบริการวิชาการและการวิจัย เปนกระบวนการที่ใชวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ Panning                          

(การวางแผน) การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยระบุกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ขั้นตอน             

การบริการวิชาการและการวิจัยในแผนการสอน Doing (การปฎิบัติ) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ       

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการและงานวิจัย : กรณีศึกษากลุมผูสูงอายุ 

บานตนง้ิว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม*
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เขากับการบริการวิชาการและการทําวิจัย  Check  (ขั้นตอนการตรวจสอบ) นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติ

งานทุกขัน้ตอน วดัและประเมินผลการเรียน  การบริการวิชาการและการวิจยั  โดยการติดตามการใชประโยชน

จากการบริการวิชาการและงานวิจัย  และ Action (การนําขอมูลกลับไปพัฒนา/ไปใชตอ) โดยนําผลการ          

จดัโครงการ/กจิกรรมการบริการวิชาการ และผลงานวิจยัไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและมอบใหชมุชน  

2) ผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการ พบวา กลุมผูสูงอายุ           

มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดโครงการบริการวิชาการทุกคร้ังในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน

รายการพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก 

คือ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง  รองลงมาคือ โครงการกิจกรรมตรงตามความตองการและ                

ความคาดหวังของกลุมผูสูงอายุและไดรับความรู  ทักษะและประสบการณใหมจากโครงการและกิจกรรมนี้ 

สวนประโยชนของการบริการวิชาการและงานวิจัยตอสมาชิกในกลุมผูสูงอายุ คือทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ดีขึ้นทั้งในดานสังคมทําใหสมาชิกผูสูงอายุมีเพ่ือนฝูงมากขึ้น  ไดพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน ชวยใหผูสูงอายุ 

ขจัดความเหงา ทําใหไมเครียด มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสรางความสามัคคีปรองดอง และความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ดานเศรษฐกิจทําใหผูสูงอายุมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มมากข้ึน และสามารถนําเงินมาจุนเจือครอบครัวไดดี

ขึ้น และดานความเปนอยู คือ  มีสภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยลูกหลาน         

อยางเดียว มีทัศนคติเชิงบวกในการใชชีวิตและเปนการสรางคุณคาใหกับตัวเอง

คําสําคัญ
  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและงานวิจัย    คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

Abstract
  The purposes of the research seemed to investigate  1) the processes of the teaching and 

learning integration in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur” integrating the 

academic services and the research carried out by Entrepreneur major, in the faculty of Business 

Administration, Far Eastern University, and  2) to explore the academic services results and the 

research in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur” towards the elderly group 

of Bantonngio, Village No. 2 Sanphakwan Sub-District, Hangdong District, Chiangmai Province. 

The research seemed to be the mixed method Research. The target groups of this research were 

4 community leaders and 7 members of the elderly group.  The data collecting method were             

interview form and questionnaires for collecting the primary data, and summary forms for collecting 

the secondary data. The collected data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation 

content synthesis and content analysis. The research found that; 1) the processes of the teaching 
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and learning integration in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur” integrating 

the academic services and the research seemed to be the PDCA cycle for Planning – planning the 

teaching and learning management by identifying activities / academic services projects and 

stages of the academic services and the research in the teaching plans, Doing – preparing the 

integrated teaching and learning with the academic services and the research, Controlling – the 

students reported the results of all stages of the performance, measurement, and evaluation of the 

academic services and the research, including the evaluation of the utilization of the academic 

services and  the research, and Action – applying the academic services results and the research 

to teaching and learning. And giving to  the  community 2) the academic services results and the 

research in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur”, it was found that; on the 

whole, the satisfaction of the elderly group on the academic services seemed to be at the highest 

level.  When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was 

found that all of them were at the highest level; that is, applying the academic knowledge to real 

world situations, meeting the demand and the expectation of the elderly group, and getting new 

knowledge, skills, and experience from the projects respectively. The benefits of the academic 

services and the research towards members of the elderly group seemed to improve the quality of 

life of the elderly group. In the side of the society, the academic services results and the research 

seemed to be very useful for the elderly group because they can give the elderly group the               

opportunity to have more friends and talk  together to make them relax, including increasing the 

unity and good relationships ofthe elderly group. In terms of economic, it can be said that the    

academic services and the research can help the elderly group gain more money for their family. 

Moreover, the academic services and the  research can increase positive attitudes for living and 

build self-esteem in the elderly group.

Keywords
  Integration of Teaching and Learning, Academic Services and Researches,  Quality of Life 

of the Elderly Group
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บทนํา
  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอดุมศึกษาจะตองปฎิบตั ิม ี4 ประการคือ การผลิตบณัฑติ การวิจยั การใหบริการ

วชิาการแกสงัคม และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่การดําเนนิการของสถาบันอุดมศึกษาตามภารกิจหลกั 

มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนิน

ตามภารกิจหลักท้ัง 4  ประการ ในรูปแบบตางๆ ที่แตกตางกันตามความถนัดในดานที่สถาบันมี                            

ความเช่ียวชาญ สาํหรับการใหบรกิารทางวิชาการนอาจใหเปลาโดยไมคดิคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตาม

ความเหมาะสม  รปูแบบการใหบริการทางวิชาการมีหลายรูปแบบ เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากร

ของทางสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการในการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ใหคําปรึกษา ทํางานวิจัย

เพื่อตอบคําถามตางๆ การใหบริการทางวิชาการ  นอกจากการใหประโยชนแกสังคมแลว สถาบันยังไดรับ

ประโยชนในดานตางๆ อาทิ การเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยและนักศึกษา อันจะนํามาสู   

การพัฒนาหลักสูตร สังคมและประเทศชาติตอไป เชน มีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับภารกิจอื่นๆ           

โดยจัดรูปแบบการเรียนรูรวมกันโดยเชื่อมโยงองคความรูกับการปฏิบัติจริง อีกทั้งใชประโยชนทั้ง 4 ภารกิจ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)

  มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนไดกาํหนดพนัธกจิของสถาบัน  คอื  สถาบันจะดําเนนิการตามภารกิจหลัก 

ทั้ง 4  ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ   

สรางมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการเปนผูประกอบการ และกําหนดกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคม           

ที่เกี่ยวของกับการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆไว คือ การสนับสนุนการบูรณาการ

การบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย

ฟารอีสเทอรน, 2556) เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพใหกับอาจารยและนักศึกษา  ดังนั้น

ภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยในรายวิชาการ

สัมมนา  หัวขอการประกอบการ  ไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการและการวิจัย 

เพื่อเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง ตั้งแตป               

การศึกษา 2556 จนถึงปจจุบันปการศึกษา 2558 เปนระยะเวลา 3 ปโดยเลือกพื้นที่บานตนงิ้ว หมูที่ 2             

ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหมเนือ่งจากมหาวทิยาลยั วทิยาเขตสนัผกัหวาน ตัง้อยูในพืน้ที่

ตําบลสันผักหวาน อีกทั้งมีความประสงคสรางประโยชนใหกับชุมชน ปการศึกษา 2556  ทางสาขาวิชาการ

ประกอบการ รายวชิาสมันาหวัขอประกอบการ ไดลงพืน้ทีส่าํรวจความตองการของชมุชนพบวา กลุมผูสงูอายุ 

บานตนงิ้ว   หมูที่ 2 เปนชุมชนที่นาสนใจ โดยพบประเด็นปญหาหลัก อยู 2 ประเด็น คือ 1) ผูสูงอายุ                      

ไมไดประกอบอาชีพ มีความรูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญ จึงมีความตองการมีอาชีพเพ่ือมีรายไดเพิ่ม           

และนํามาจุนเจือครอบครัว  2) ผูสูงอายุเหงา เนื่องจากอยูบานคนเดียวคนในครอบครัวไปทํางาน จึงตองการ

พบปะเพื่อนเพื่อคลายเหงา  ดังนั้นรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ จึงไดบูรณาการการเรียนการสอน

เขากับการบริการวิชาการและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยใหนักศึกษานําประเด็นจากการทําวิจัยและความรู   
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ในรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการมาจัดทําโครงการบริการวิชาการตั้งแตการวางแผนการทํางาน          

การปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล ประกอบดวยการบริการวิชาการ  3  โครงการ ประกอบดวย  1) 

การผลิตดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษหลากสี 2) การผลิตพวงหรีดดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษ

หลากสี 3) การเพิ่มเทคนิคการทาํพวงหรดีดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษหลากส ี  และงานวจิยั 3 เร่ือง   

ประกอบดวย 1) ศริอิมร  กาวรีะ (2556ข) แนวทางการประกอบการเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ บานตนงิ้ว 

2) ศิริอมร  กาวีระ (2556 ก) ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ                   

กรณีศึกษากลุมผูสูงอายุ บานตนง้ิวหมูที่ 2 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 3) ศิริอมร  กาวีระ (2557)                

การศึกษาชองทางการจัดจําหนายพวงหรีดดอกไมจันทนและพวงหรีดดอกไมกระดาษหลากสี: กรณีศึกษา      

ผูสูงอายุบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

  จากประเด็นปญหาท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการการบูรณาการ   

การเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการเขากับการบริการวิชาการและการวิจัย และ           

ศึกษาถึงผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ ตอกลุมผูสูงอายุ 

บานตนงิ้ว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  อีกทั้งจะไดนําขอมูลไปปรับปรุง              

การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา หวัขอการประกอบการเขากับการบริการวิชาการและการวิจยั 

ในภาคการศึกษาตอไป เพื่อชวยพัฒนากลุมผูสูงอายุใหมีฐานอาชีพที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได  อีกทั้งเปน    

การเพิ่มทักษะดานวิชาการและวิชาชีพใหกับผูสอนและนักศึกษา

วัตถุประสงค

  1. ศกึษากระบวนการการบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิาสมัมนา หวัขอการประกอบการเขากบั

การบริการวิชาการและการวิจัยของภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ .มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

  2. ศึกษาผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ                      

ตอกลุมผูสูงอายุ บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Research ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. กลุมเปาหมาย
   กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชน จํานวน 4 คน และ
สมาชิกผูสูงอายุ จํานวน 7 คน  บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
  2.   การดําเนินการวิจัยแบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
        2.1 ศกึษากระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา  หวัขอประกอบการเขา
กบัการบรกิารวชิาการและการวจิยั โดยมวีธิกีารศกึษาจากจากเอกสารการสอนรายวชิาสมัมนา  หวัขอประกอบการ
ประมวลรายวิชา และกระบวนการ PDCA 
   2.2 ศึกษาผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา  หัวขอประกอบการ
โดยศึกษาจากการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัวขอประกอบการ  
   2.3 รวบรวมขอมูลจากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มาตั้งประเด็นในการบริการวิชาการและงานวิจัย 
       2.4 ลงพ้ืนท่ีบรกิารวิชาการและเก็บขอมลูงานวิจยัโดยมีวธิกีาร ดงัน้ี 1) นาํหัวขอบริการวิชาการ
และงานวิจัยเสนอผูนําชุมชนละกลุมผูสูงอายุ 2) จัดทําโครงการบริการวิชาการ 3) จัดหาวิทยากรในการให
บริการวิชาการ 
   2.5 สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
   2.6 สรุปผลการบริการวิชาการและงานวิจัยที่มตีอกลุมผูสูงอายุ
  3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   แบบสัมภาษณ แบบสอบถามใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และแบบสรุปความใชเก็บรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 215

  4.  การวิเคราะหขอมูล

   วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสังเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะห

เนื้อหา

ผลการวิจัย
  1. กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสมัมนาหัวขอการประกอบการเขากบั

การบริการวิชาการและการวิจัย

   กระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการเขากับ        

การบริการวิชาการและการวิจัย เปนกระบวนการที่ใชวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ Panning (การวางแผน)        

ในสวนของผูสอนไดมกีารวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยระบุกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ ขัน้ตอน

การบริการวิชาการและการวิจยัในแผนการสอน โดยเนนการปฎิบัติและการมีสวนรวม ผลท่ีเกิดกับผูสอน คือ 

มีรายละเอียดและมีความชัดเจนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสวนของนักศึกษาไดมีการวางแผน

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และการวิจัยรวมกัน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงข้ันตอนในการกําหนดการ

จัดกิจกรรม/การวิจัย การทํางานรวมกนั  Doing (การปฎิบัติ) ผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเขา

กับการบริการวิชาการและการทําวิจัยตามแผนท่ีวางไว ทําใหผูสอนไดถายทอดองคความรูเปนขั้นตอนและ

ครบถวน นักศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการและทําวิจัย (เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล) ทําใหไดเรียนรูเนื้อหา         

ในรายวชิาจากประสบการณตรงผานการลงมอืปฏบิตั ิไดทกัษะการทาํงานรวมกนั ทกัษะภาวะผูนาํ และผูตาม  

การปรับตัว การแกไขปญหาในการทํางานรวมกัน ไดตระหนักถึงการมีจิตอาสา และมีความเขาใจในเนื้อหา

ที่เรียนมากกวาในหองเรียนและเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหนักศึกษาอยากเรียนรู  Check      

(ขั้นตอนการตรวจสอบ) ผูสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจากการสังเกตการลงมือปฏิบัติ

ของนักศึกษา การทดสอบ (ขอสอบปลายภาค) การรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา การประเมินผล

ของนักศกึษากับนกัศกึษา และติดตามผลการบริการวิชาการและการทําวจิยั  การใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการและงานวิจัย ทําใหเห็นผลการเรียนรูของนักศึกษา การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน เห็นผลของ             

การบริการวิชาการและการทําวิจยัทีม่ตีอกลุมผูสงูอายุ สวนนักศกึษาไดจดัประชุมโดยใหเพือ่นนักศกึษาแตละ

ฝายงานที่รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ผลคือไดรูความกาวหนาของ    

การทํางาน รูปญหาและไดแนวทางในการแกปญหารวมกัน ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับ

ชุมชน  และ Action(การนําขอมูลกลับไปพัฒนา/ไปใชตอ) ผูสอนนําผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการ

วชิาการและผลงานวจิยัไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน และนาํผลการจดัโครงการ/กจิกรรมการบรกิาร

วิชาการ และผลงานวิจัยมอบใหชุมชน ในดานผลตอผูสอน คือ ทําใหสามารถจัดรูปแบบการจัดการเรียน     

การสอนไดตรงตามความตองการของนักศึกษา  สวนผลตอนกัศกึษา คอื ไดมตีวัอยางในการจัดกจิกรรม/วจิยั 

นํามาปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมกัน รายละเอียดดังภาพที่ 1
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  ภาพท่ี 1:  กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการ
                    เขากับการบริการวิชาการ และงานวิจัย
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  2. ผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัว ขอการประกอบการ 

   ผลการสรุปการบริการวิชาการท้ัง  3  โครงการ และ งานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง ที่ผานมา (ปการศึกษา 

2556 – ปการศึกษา 2557) ของรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการสรุปไดดังนี้ 

          2.1 โครงการบริการวิชาการ ไดแก 1) โครงการการผลิตดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษ       

หลากสี พบวา กลุมผูสงูอายุ มคีวามพึงพอใจตอโครงการมากท่ีสดุ และไดรบัความรูทกัษะประสบการณใหมๆ  

ในการผลิตดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษหลากสีทีม่ตีนทนุทีต่ํา่กวาทีเ่คยผลิตมา  สามารถนําความรูทีไ่ด

รับไปประยุกตใชในการผลิตดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษหลากสีไดจริง ทําใหหายเหงา และเห็นวาควร

มีการบริการวิชาการในลักษณะแบบนี้อยางตอเนื่อง 2)โครงการการผลิตพวงหรีดดอกไมจันทน และดอกไม

กระดาษหลากสี พบวากลุมผูสูงอายุ มีความพึงพอใจตอโครงการมากท่ีสุด ไดรับความรูทักษะในการผลิต

พวงหรีดดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษหลากสีจากวัสดทุี่มอียูในหมูบานทีม่ตีนทนุตํา่  สามารถนําความรู        

ทีไ่ดรบัไปใชไดจรงิทาํใหหายเหงา  3)โครงการการเพิม่เทคนคิการทาํพวงหรดีดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษ

หลากสพีบวา กลุมผูสงูอาย ุมคีวามพงึพอใจตอโครงการมากทีส่ดุ ไดรบัความรูเรือ่งเทคนคิในการผลติพวงหรดี

ดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษหลากสใีหมคีวามโดดเดน นาสนใจ วสัดบุางอยางบนพวงหรีดสามารถกลบั

มาใชประโยชนไดจรงิ เชน ชอนทีใ่ชประดับพวงหรดี สามารถนําความรูทีไ่ดรบัไปใชไดจรงิ การรวมกลุมทําให

หายเหงา  

      2.2 ผลงานวิจัย 3 เรื่องสรุปผลไดดังนี้

              1) ศิริอมร  กาวีระ (2556ข) แนวทางการประกอบการเพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ              

บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมผูสูงอายุสวนใหญอยูลําพังคนเดียว 

ไมมอีาชีพ ขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว  มทีกัษะฝมอืดานจักสาน กลุมผูสงูอายุเคยทําดอกไมจนัทนจาํหนาย

แตขายไมได  ไมมตีลาดรองรับ เนือ่งจากสนิคาไมมมีาตรฐาน เพราะขาดผูทีม่คีวามเช่ียวชาญในการผลิต และ

ตองการความรูเพื่อพัฒนาการทําดอกไมจันทนและการทําตลาดสําหรับจําหนายดอกไมจันทน 

    2) ศิริอมร กาวีระ (2556ก) ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดให 

กับผูสูงอายุ กรณีศึกษากลุมผูสูงอายุ บานตนงิ้วหมูที่ 2 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมผูสูงอายุ

มคีวามพงึพอใจดานคณุภาพของโครงการบรกิารวิชาการในระดบัมากทีส่ดุไดรบัความรู ทกัษะ และประสบการณ

ใหมๆ จากโครการบริการวิชาการ มีขอเสนอแนะ คือ ตองการใหจัดโครงการบริการวิชาการในดาน                      

การสงเสริมอาชีพใหผูสูงอายุแบบน้ีบอยๆ เพื่อเพิ่มองคความรูและเปนกิจกรรมคลายเหงา

    3) ศิริอมร กาวีระ (2557) การศึกษาชองทางการจัดจําหนายพวงหรีดดอกไมจันทนและ

พวงหรีดดอกไมกระดาษหลากสีกรณศีกึษาผูสงูอายบุานตนงิว้ ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม 

พบวาพบวาชองทางการจัดจําหนายมีดังนี้ 1) การซ้ือโดยตรงจากกลุมผูสูงอายุ เพราะตองการสนับสนุน             

ใหผูสูงอายุมีกิจกรรม และรายไดเสริม 2) การสงสินคาใหกับหมูบานใกลเคียงโดยไดรับการสนับสนุนจาก

เทศบาลตําบลสันผักหวาน 3) การส่ังซ้ือพรอมบริการสงแบบถึงมือผูรบั (Delivery) เน่ืองจากเปนทางเลือกหน่ึง

ของผูบริโภคที่ไมมีเวลาในการติดตอซื้อโดยตรงกับกลุมผูสูงอายุและไมมีเวลาเขารวมพิธี  4) กลุมผูสูงอายุ 
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เริ่มมีรายไดเพิ่มจากการขายพวงหรีด เฉลี่ยเดือนละ 10-15 อัน (คิดเปนเงิน 3,000 บาท)

   สาํหรับ ความพึงพอใจพบวากลุมตวัอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดโครงการบริการ

วิชาการทุกครั้งในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.65) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยู         

ในระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรกคือ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง (คาเฉลี่ย = 4.85) รองลงมา 

โครงการกิจกรรมตรงตามความตองการและความคาดหวังของกลุมผูสูงอายุ (คาเฉล่ีย = 4.65) และไดรับ

ความรู ทักษะและประสบการณใหมจากโครงการและกิจกรรมนี้ (คาเฉล่ีย = 4.55) ตามลําดับ ประเด็น

ประโยชนของการบริการวิชาการและงานวิจัยตอสมาชิกในกลุมผูสูงอายุ พบวา ทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

ดีขึ้น ในดานสังคมทําใหสมาชิกผูสูงอายุ มีเพื่อนฝูงมากข้ึน ไดพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน ชวยใหผูสูงอายุ      

ขจัดความเหงา ทําใหไมเครียด มีสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังสรางความสามัคคีปรองดอง และความสัมพันธ           

ที่ดีตอกัน ดานเศรษฐกิจทําใหผูสูงอายุมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มมากข้ึน และสามารถนําเงินมาจุนเจือครอบครัว

ไดดีขึ้น และดานความเปนอยู คือ มีสภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยลูกหลาน

อยางเดียว มีทัศนคติเชิงบวกในการใชชีวิต และเปนการสรางคุณคาใหกับตัวเอง

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการสงผลดีตอกลุม         

ผูสูงอายุ บานตนงิ้ว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดี

ขึ้นท้ังในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และความเปนอยูที่ดีขึ้น  และกลุมเปาหมายเห็นวาควรจัดกิจกรรมท่ีให  

กลุมผูสูงอายุไดมาทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง และรัฐบาลควรเขามาสนับสนุนใหกลุมผูสูงอายุมีอาชีพ 

ซึ่งสอดคลองกับ พิสิษฐ พิริยาพรรณ (2551) ที่ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ      

ที่เปนโรคเรื้อรังเชิงรุก ซึ่งผูสูงอายุใหความหมายและความสําคัญ คือ การอยูรวมกันเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม  รู สึกมีคุณคา  มีกําลังใจในการเผชิญกับ                    

ความเปลีย่นแปลงตางๆ ทัง้รางกายและจติใจ และยงัสอดคลองกบัสงิหา ธนศุภานเุวช (2556) ทีพ่บวาชุมชน

ควรสนบัสนนุใหมกีจิกรรมทีผู่สงูอายมุารวมตวักนัเพราะกจิกรรมการทาํงานรวมกนัมีผลตอสขุภาพจติทางออม 

ดังน้ันรัฐบาลควรสนับสนุนใหผูสูงอายุมีโอกาสทํางานและมีรายไดที่เหมาะสม อีกทั้งสอดคลองกับวันเพ็ญ 

ปณราช (2552) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน วาการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุในหมูบาน      

มีการรวมกลุมกันเพื่อความเขมแข็งของสังคม 

  กระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา  หวัขอการประกอบการเขากับการบริการ

วิชาการ และการวิจัย ของภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน  

กระบวนการท่ีใชวงจรคุณภาพ PDCA คือ Panning (การวางแผน) Doing (การปฎิบัติ) Check (ขั้นตอน        

การตรวจสอบ) นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน และ Action (การนําขอมูลกลับไปพัฒนา/ไปใช) ซึ่งได

ดําเนินการตามภารกิจของทางสถาบัน สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานบริการวิชาการ           

กับการเรียนการสอนและการวิจัยของธนพรรณ ธานี (2556) ที่เริ่มตนดวยการวิเคราะหรายวิชาท่ีจะสอน 
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วางแผนการสอนการบริการวิชาการ นาํนกัศึกษาออกพืน้ทีพ่รอมกบัผูสอน และนาํความรูไดรบัจากการบรกิาร

วชิาการหรือประเด็นปญหาจากการบริการวิชาการมาใชเปนกรณีศกึษาใหกบันกัศกึษาไดเรยีนในช้ันเรียน และ             

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ (2555) 

ที่มีการนําเอาองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชา นําผลการวิจัยที่ดําเนินการ     

แลวเสร็จไปใชในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตัโิดยปรับรายละเอียด / เพ่ิมเติมเน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน

และใชวงจรคุณภาพ PDCAในการทํางาน 

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ   

เขากบัการบริการวิชาการและงานวิจยัสงผลให 1)  นกัศกึษาไดเรยีนรูจากประสบการณตรงจากการปฏิบตัจิริง

ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 2)กลุมผูสูอายุไดประโยชนจากการบริการวิชาการและงานวิจัย คือ            

การเพ่ิมคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ท้ังในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานความเปนอยู 3) ชมุชนมีความพรอมและ

มีสวนรวมในการกิจกรรมเปนอยางดี และ 4) ผูนําชุมชนเห็นความสําคัญและสนับสนุนการบริการวิชาการ  

และงานวิจัย ดังนั้นจึงควรจัดการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ         

เขากบัการบรกิารวชิาการและงานวจิยัอยางตอเนือ่ง  และกบัรายวชิาอืน่ ๆ   เพือ่เปนการพฒันาทกัษะวชิาการ 

วิชาชีพของอาจารย และนักศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนตอชุมชน
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