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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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