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บทคดัยอ่ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาองค์ประกอบคณุลกัษณะของผู้ให้คําปรึกษาชมุชน
และสํารวจคณุลกัษณะผู้ให้คําปรึกษาชมุชนกบันกัศกึษาสาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน ภาควิชาจิตวทิยา
และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัแบง่เป็นสอง
กลุม่ คือ กลุม่แรกเป็นอาจารย์สอนในระดบัมหาวทิยาลยัท่ีมีวฒุิการศกึษาปริญญาเอก ในสาขาวชิา 
จิตวิทยาการให้คําปรึกษา จํานวน 17 คน เพ่ือใช้ในการศกึษาองค์ประกอบของคณุลกัษณะของผู้ให้
คําปรึกษาชมุชน กลุม่ท่ีสองเป็นนกัศกึษาสาขาวิชาจิตวทิยาชมุชน ภาควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จํานวน 131คนเพ่ือใช้ในการสํารวจคณุลกัษณะผู้ให้
คําปรึกษาชมุชน 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ ให้คําปรึกษาชุมชน ผู้ เช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัจํานวน 23คณุลกัษณะ และคณุลกัษณะของผู้ ให้คําปรึกษาชมุชนท่ีผู้ เช่ียวชาญ
ทุกคนเห็นสอดคล้องกนัมีค่าเฉล่ียสงูสดุ (M=5.000) ได้แก่ ชอบท่ีจะรู้จกัผู้ อ่ืน มีความตัง้ใจช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนมองโลกในแง่ดี  เป็นผู้ รับฟังท่ีดี มีความจริงใจ ควบคมุอารมณ์ได้ และมีความเสียสละ 

2. นกัศกึษาสาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน มีคณุลกัษณะผู้ให้คําปรึกษาชมุชนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (M=3.895) มีคณุลกัษณะเพียง 1ด้านท่ีมีคณุลกัษณะอยู่ในระดบัปานกลาง คือด้านการเปิดเผย
ตนเอง (M=3.489)และมีคุณลักษณะผู้ ให้คําปรึกษาชุมชนด้านการยอมรับหลักคําสอนของแต่ละ
ศาสนาสงูท่ีสดุ (M=4.412) รองลงมาคือการมีความรับผิดชอบ(M=4.305)และด้านการมองโลกในแง่ดี
(M=4.193)ตามลําดบั  
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ABSTRACT 
            The objectives of this research were to study the characteristic components of 
community counselors and survey such characteristics of community counselors with 
students in Community Psychology Division, Psychology and Guidance Department at 
Silpakorn University. The subjects were separately studied into two groups, the first group 
consisted of 17 lecturers who obtained a doctoral degree in Counseling Psychology, teach 
Counseling Psychology in a university, and are representative of the study of the 
characteristic components of community counselors. The second group included 131 
students in Community Psychology Division, Psychology and Guidance Department at  
Silpakorn University who were selected for the survey of the characteristic components of 
community counselors. 

 The results of the study are shown as follows; 
 1. According to the community counselors’ characteristic components analysis, 

the common opinions of professionals in 23 characteristics equaled a maximum mean 
(M=5.000). They are human relationships, intension to help and support, optimism, good 
listener, sincere, emotional stability and sacrifice. 

2. Students in Community Psychology Division had overall community counselor 
characteristic components at a highest level (M= 3.895), except for the self-disclosure 
characteristic with a moderate level (M=3.489). Additionally, the spirituality component 
obtained the highest level (M=4.412) , following by responsibility (M=4.305)  and optimism              
(M=4.193) respectively.   
Keyword : Community Psychology, Community Counselor, Characteristics 
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