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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อประเมินหลัก สูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model) ในดานสภาวะแวดลอม
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต วิธีก ารศึกษาใชทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้
การศึก ษาเชิงปริมาณ ทําการศึก ษาโดยใชแบบสอบถามเก็บ รวบรวมขอมู ลจากมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน จํานวน 32 คน นัก ศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนที่ผานการฝกงาน
ทางดานจิตวิทยาชุมชนมาแลว จํานวน 33 คน และหัวหนาหนวยงานในหนวยงานตนสังกัดของ
มหาบัณฑิต จํานวน 30 คน การศึกษาเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
สาขาจิ ตวิทยาชุมชน จํานวน 3 คน อาจารยป ระจําหลัก สูตรจํานวน 7 คน และมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน จํานวน 15 คน และทําการศึกษาเอกสาร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิท ยาชุมชน พ.ศ. 2541 และเอกสารประกันคุณ ภาพของภาควิช า
จิตวิทยาและการแนะแนว การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. การประเมินสภาวะแวดลอม
1.1 วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก และควรเนนบทบาท
ของนัก จิ ต วิท ยาชุ มชนในการศึ ก ษาวิ จัย ตามสภาพจริง ของชุ มชน รวมทั้ งเพิ่มบทบาทการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูใหคําแนะนําปรึกษา (Consultant)
1.2 โครงสรางของหลักสูตรที่กําหนดหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 หนวยกิต มีความ
เหมาะสมทั้งในสัดสวนของวิชาบังคับ และวิชาเลือก โดยการกําหนดใหทําวิ ทยานิพนธมีความ
เหมาะสมมากที่สุด
2. การประเมินปจจัยนําเขา
2.1 การจั ดเนื้ อ หาสาระของหลัก สู ต ร ควรเน น ให นัก ศึ ก ษามี โ อกาสเรี ย นรู โ ดย
การศึกษาในชุมชนจริงรวมกับการศึกษาในชั้นเรียน
2.2 การกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน การสอบคัดเลือก มีความเหมาะสม แตควร
เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหสามารถเชื่อมโยงแนวคิดของสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนกับการ
ทํางานในหนวยงานตางๆ
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2.3 วุฒิการศึกษาและอัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษามีความเหมาะสม อาจารย
ใหเวลาปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูในเกณฑดีถึงดีมาก
2.4 ตําราภาษาไทยในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวของในสาขายังมี
ไมมาก
3. การประเมินกระบวนการ
3.1 พฤติกรรมการสอนของอาจารยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมมหาบัณฑิต
ประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก
สวนกลุมนักศึกษาประเมินการสอนแบบบรรยายอยูในระดับมากเปนอันดับแรก
3.2 พฤติกรรมผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมหาบัณฑิตมีโอกาสเรียนรูการรูจัก
ตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก สวนกลุมนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกิจกรรมกับ
เพื่อนรวมชั้นเรียน และมีโอกาสเรียนรูการรูจ ักตนเอง/ผูอื่นเปนอันดับแรก
3.3 การฝกปฏิบัติงานในชุมชนและการนิเ ทศการฝก งานโดยรวมอยูในระดับ มาก
มหาบัณฑิตไดรับการสนับสนุน คําแนะนํา กําลังใจจากอาจารยนิเทศการฝกงานเปนอันดับแรก
สวนนักศึกษาไดรับการสนับสนุน คําแนะนํา กําลังใจจากผูดูแลนักศึกษาเปนอันดับแรก
3.4 การจัดรายวิชาเรียนโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมหาบัณฑิต
เห็นวาวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมีความเหมาะสมมากที่สุดเปน
อันดับแรก สวนนักศึกษาเห็นวาการจัดรายวิชาโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และวิชา
สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมีความเหมาะสมเปนอันดับแรก
3.5 ดานการใหบริการและการสนับ สนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มหาบัณฑิต /
นัก ศึ ก ษา ได รั บ การบริ ก ารจากเจ า หน า ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งของคณะ
ศึกษาศาสตร และบรรณารักษหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับมาก
3.6 ดา นกระบวนการทํ าวิ ท ยานิ พนธ มหาบั ณ ฑิ ตเห็น ดวยกับ กระบวนการทํ า
วิทยานิพนธในระดับมาก รวมทั้งมีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธในระดับมากที่สุด
4. การประเมินผลผลิต
4.1 มหาบัณฑิตเห็นดวยในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบั ณฑิตในการ
ไดรับความรูจากการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และการนําความรูทางวิชาการไปใชปฏิบัติ
จริง โดยคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกถึงคุณคาของตนเอง
มากขึ้น นอกจากนี้มีความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิ ทยาชุมชนใน
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ระดับมาก รอยละ 53.1 และระดับมากที่สุด รอยละ 34.4 โดยมหาบัณฑิตสวนใหญสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชไดจริงในการทํางานในระดับมาก
4.2 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น เห็ น ด ว ยกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของมหาบั ณ ฑิ ต ในด า นการ
ปฏิบัติงานทั่วไป และการปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาชุมชนโดยรวมในระดับมาก และมีความ
พึงพอใจตอมหาบัณฑิตในภาพรวมระดับมาก รอยละ 70 และระดับมากที่สุด รอยละ 26.7 ทั้งนี้
ผูบังคับบัญชาเห็นวามหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
กระตือรือรน ใหงานบรรลุเ ปาหมายขององคกร ในระดับ มากที่สุด และมหาบัณ ฑิตสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะนั ก จิ ต วิ ท ยาชุ ม ชนในการให ค วามรู แ ก ชุ ม ชน เข า ใจป ญ หาชุ ม ชน
มีความสามารถในการศึกษาวิจัยชุมชน และอํานวยความสะดวกใหกับชุมชนในระดับมาก
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Abstract
The major purpose of the study was to evaluate Master of Arts Program in
Community Psychology, Silpakorn University by CIPP model which including context,
input, process and product. It consisted of both quantitative and qualitative research
method. Data were collected from existing documents, questionnaires, and interview.
The target population were 1) 32 graduate students, 2) 33 students who completed
practicum in community psychology, 3) 30 high ranking officers and 4) 7 department
instructors and 3 experts in the field. The quantitative data were analyzed by frequency,
percentage, mean ( x ), standard deviation (S.D.), and qualitative data were content
analysis.
The results of the study were as follows:
1. Context : (1) The curriculum objectives were appropriate at the high level.
It should emphasize researcher role as well as consultant role in the real community
settings. (2) The structure of curriculum, at least 48 credits, was appropriate in both
core courses and selective courses. Requirement for a thesis was the most
appropriate.
2. Input : (1) The essence of curriculum should include learning from real life
settings with classroom learning. (2) Qualification required in the program and selection
process were appropriate, and the program should give public notice of community
psychology concept to a range of work settings. (3) Degree of education and number
of instructors as compared to students were appropriate. Teachers allowed sufficient
times to give advice of thesis. (4) Thai textbooks and research in the field were not
sufficient.
3. Process : (1) Overall teachers’ behaviors were at the high level. Statistics
and Research Methodology courses were the highest means for graduate students,
and teaching using lecture method was the highest mean for students. (2) Overall
students’ behaviors were at the high level. Graduate students understood more of
themselves and others, students had opportunity to exchange experiences and
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participate with classmates, and also understood more of themselves and others. (3)
Practicum and supervision were at the high level. Graduate students received advice,
suggestions and emotional support from department supervisors, whereas, students
received from supervisors in practicum settings. (4) Providing overall courses in
community psychology were at the highest level for graduate students and were at the
high level for students. Both two groups agreed that Statistics in Behavioral and Social
Sciences Research was the appropriate course. (5) Overall supports from Graduate
School, Faculty of Education and university library were at the high level. (6) Thesis
process was appropriate at the high level. Graduate students felt satisfied and made
commitment in conducting thesis at the highest level.
4. Product : (1) Graduate students’ characteristics related to gaining knowledge
in community psychology and applying knowledge to work were at the high level. The
most salient characteristic was improved high self-esteem. Also, graduate students had
high levels of satisfaction and highest levels of satisfaction with their
outcomes at the percentage of 53.1 and 34.1 respectively. Most of them were able to
implement their works. (2) High ranking officers rated overall graduate students’
performances in general works and performances as community psychologists at the
high level. They had high and highest levels of satisfaction with graduate students at
the percentage of 70 and 26.7 respectively. They thought that graduate students took
responsibility in job duties, conformed to rules, and were enthusiastic towards
organizational achievement goals. And as community psychologists, graduate students
were able to educate people in community, understand community problems, assess
community needs, and facilitate community at the high level.
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