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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของ

นกัศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของนกัจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 30 คน เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

วิชาหลกัการพื้นฐานจิตวิทยาการปรึกษา (PSY 3202) และวิชาเทคนิคและปฏิบติัการทางจิตวิทยา

การปรึกษา (PSY 4201)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย   

2 ส่วน คือ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยา

การปรึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป (SPSS WINDOWS) สถิติท่ีใช ้

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเพื่อวดัความแตกต่างของค่าเฉล่ีย     

(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบหาความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD  (Fisher’s Least – Signifant Different)   

จากการศึกษาพบวา่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวทิยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (1) มีความจริงใจ (2) มีความเช่ือมัน่และศรัทธาใน

วิชาชีพของตน (3) เกบ็รักษาความลบัได ้ตามลาํดบั และผลการวิจยัยงัพบวา่นกัศึกษาสาขาจิตวิทยา

การปรึกษาท่ีมีเพศ อาย ุและชั้นปีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยา 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

**อาจารยป์ระจาํภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



การปรึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

บทนํา 

โดยทัว่ไปเม่ือบุคคลประสบกบัปัญหา มีความเครียด ความวิตกกงัวล อยูใ่นภาวะคบัขอ้งใจ 

ไม่สามารถตดัสินใจเองไดห้รือตอ้งการจะบอกเล่าใหใ้ครสกัคนฟัง กอ็าจจะเป็นบุคคลในครอบครัว 

เช่น พอ่แม่ สามีภรรยา หรือเพื่อนสนิท แต่บางเร่ืองกอ็าจจะไม่สะดวกใจท่ีจะบอกกบับุคคลเหล่านั้น

ได ้จึงมาปรึกษานกัจิตวิทยาผูใ้หค้าํปรึกษา ซ่ึงมีกระบวนการใหค้าํปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม

หลกัแนวคิด ทฤษฎีเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ได ้ซ่ึงความเครียดสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนตั้งแต่

เดก็เลก็ๆไปจนถึงวยัผูสู้งอาย ุข้ึนอยูก่บัวา่ใครจะมีปัญหามากหรือนอ้ย ใครจะสามารถจดัการกบั

ปัญหาหรือทาํใจไดม้ากกวา่กนั 

เม่ือยอ้นกลบัมามองท่ีนกัศึกษาในสงัคมไทยปัจจุบนัน้ี มีการแข่งขนักนัในดา้นการเรียน

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และการแข่งขนักนัน่ีเองเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความเครียดในหมู่

นกัศึกษา นอกจากน้ียงัมีสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆไม่วา่จะเป็นสภาวะทางสงัคม เศรษฐกิจ ครอบครัว การ

จากบา้นมาเพือ่ศึกษาต่อ และกลุ่มเพื่อน รวมทั้งความสมัพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลระดบัต่างๆ ไปจนถึง

ความคาดหวงัในตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นตวัเสริมใหบุ้คคลเกิดปัญหาหรือความคบัขอ้งใจข้ึนมาได้

ซ่ึงจะส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคลนั้น ทาํใหมี้พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั

ไป 

แมแ้ต่นกัศึกษาในภาควิชาจิตวิทยาเองกต็าม ถึงจะไดศึ้กษาเก่ียวกบัจิตใจ กระบวนความคิด

และพฤติกรรมของมนุษยด์ว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กห็นีไม่พน้ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีเช่นกนั 

ทั้งยงัไดรั้บความกดดนัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเรียนการสอนท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้และทกัษะ ยงั

ตอ้งมีมนุษยสมัพนัธ์และคุณธรรมตามความคาดหวงัของสงัคม นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั

เป็นระยะๆในการศึกษาแต่ละชั้นปี จนกระทัง่สาํเร็จหลกัสูตรการศึกษาเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพ

ต่อไป กย็ิง่เพิม่ความกดดนัใหน้กัศึกษามากยิง่ข้ึน ซ่ึงทั้งหมดน้ีอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

การศึกษาและพฤติกรรมของนกัศึกษาได ้



การใหค้าํปรึกษานั้นหมายถึงการช่วยบุคคลปกติทัว่ไปท่ีมีความทุกข ์ไม่สบายใจหรือเครียด

ในระดบัปกติใหส้บายใจข้ึน สามารถมองเห็นตนเองชดัเจนข้ึน รับรู้และเขา้ใจบทบาทของตนเอง 

และสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงการใหค้าํปรึกษาจะมีหลายลกัษณะ เช่น มุ่ง

เก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ ปัญหาส่วนตวั เป็นตน้ เป็นการมุ่งช่วยเหลือบุคคลท่ีปกติโดยใชร้ะยะเวลา

ท่ีไม่นานนกั ในการใหค้าํปรึกษาจะบรรลุผลเป็นความจริงข้ึนมาไดก้ต็อ้งอาศยัความร่วมมือกนั

ระหวา่งผูใ้หค้าํปรึกษาและผูรั้บคาํปรึกษา 

 สาํหรับคุณลกัษณะของผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไดมี้ผูท่ี้เคยทาํวิจยัและให้

ขอ้เสนอแนะไวม้ากมาย เช่น Schmidt and Strong (1970) ไดศึ้กษาลกัษณะของผูใ้หค้าํปรึกษาท่ี

เช่ียวชาญและไม่เช่ียวชาญ พบวา่ผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีเช่ียวชาญมีลกัษณะดงัน้ีคือ มีความยดืหยุน่ มีความ

เป็นมิตร สนใจผูรั้บบริการ เช่ือมัน่ในตนเอง ไม่ทะนงตน คล่องแคล่ว มีชีวิตชีวา มีความสามารถใน

การใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา ส่วนผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีไม่เช่ียวชาญมีลกัษณะ

เครียด เงอะงะ ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สบัสน 

 Corey (2001) ไดศึ้กษาลกัษณะของผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีผูรั้บคาํปรึกษาศรัทธา พบวา่เป็นบุคคล

ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี (1) รู้จกัตนเอง รู้วา่เขาคือใคร ตอ้งการอะไรในชีวติ (2)ตอ้งการพฒันาตนเองต่อไป 

มากกวา่มีชีวิตอยูไ่ปวนัๆ (3) เปิดรับต่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ (4) เห็นคุณค่าในตนเอง ช่ืนชม

ตนเอง (5) ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล (6) เขา้ใจผูรั้บคาํปรึกษา (7) มีความจริงใจ (8) ใจ

กวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (9)ทนต่อความคบัขอ้งใจและความขดัแยง้ต่างๆได ้(10) 

ยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง (11) อยูใ่นโลกปัจจุบนั ไม่เพอ้ฝันถึงอนาคตหรือนึกถึงแต่อดีต (12) 

มีชีวิตชีวา (13)มุ่งมัน่ในการทาํกิจการต่างๆ (14) มีความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทาํการศึกษาถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

นกัจิตวทิยาการปรึกษา ในทศันคติของของนกัศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาเองวา่เม่ือนกัศึกษามี

ปัญหาตอ้งการปรึกษานกัจิตวิทยานั้น นกัศึกษามีความคาดหวงัอยา่งไร เพื่อเป็นแนวทางในการให้

ความช่วยเหลือนกัศึกษาในโอกาสต่อไป ใหมี้รูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกนัระหวา่งผูรั้บ

คาํปรึกษาและผูใ้หค้าํปรึกษา ทั้งยงัช่วยใหน้กัศึกษาไดส้าํรวจคุณลกัษณะของนกัจิตวทิยาการ

ปรึกษาในตวัเองไปพร้อมกนัดว้ย เพื่อพฒันาตนเองไปสู่การเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีดีในอนาคต 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุและชั้นปี 

สมมติฐานของการวจัิย 

นกัศึกษาในสาขาจิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีเพศ อาย ุและชั้นปีต่างกนัมีทศันคติต่อคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษาแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา  

สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในภาคเรียนท่ี 1    ปีการศึกษา 

2558  จาํนวน 187 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมาจากนกัศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลกัการพื้นฐาน

จิตวิทยาการปรึกษา (PSY 3202) จาํนวน 88 คน และวิชาเทคนิคและปฏิบติัการทางจิตวิทยาการ

ปรึกษา (PSY 4201) จาํนวน 25 คน โดยมีนกัศึกษาท่ีสมคัรใจตอบแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุและชั้นปี 

2. ตวัแปรตาม คือ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์อง 

นกัจิตวิทยาการปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือ 

2. ช่วยใหน้กัศึกษาซ่ึงกาํลงัเรียนในสาขาจิตวทิยาการปรึกษา ไดส้าํรวจถึง 

คุณลกัษณะของนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีอยูใ่นตนเอง เพื่อนาํไปสู่การพฒันาตนเองไปสู่การเป็น

ผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีดีต่อไปในอนาคต 

การทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจุบนัคาํนิยามของคาํวา่ การใหค้าํปรึกษาในระยะหลงัท่ีใชก้นัน้ี มกัจะมีจุดมุ่งหมายใน

การช่วยบุคคลใหรู้้จกัเลือกและสามารถตอบคาํถามตนเองไดว้า่ เขาควรจะดาํเนินชีวิตต่อไปอยา่งไร 

สาํหรับการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หค้าํปรึกษากบัผูรั้บคาํปรึกษาท่ีส่งผลใหค้วามหมายของการ

ใหค้าํปรึกษาแตกต่างกนัไปนั้น เป็นเพราะผูใ้หค้าํปรึกษาบางท่านไดเ้นน้ถึงความสมัพนัธ์อยา่งแนบ

แน่นระหวา่งผูใ้หค้าํปรึกษากบัผูรั้บคาํปรึกษา ในขณะท่ีผูใ้หค้าํปรึกษาท่านอ่ืนอาจเนน้ถึง

กระบวนการท่ีผูรั้บคาํปรึกษาเร่ิมจะมีความเปล่ียนแปลง ซึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการให้

คาํปรึกษาไวต่้างกนัมากมาย เช่น Ivey (2007) ไดนิ้ยามการใหค้าํปรึกษาไวด้งัน้ีคือ การใหค้าํปรึกษา 

เป็นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลปกติใหส้ามารถตดัสินใจแกปั้ญหาหรือสามารถพฒันา

ตนเองได ้ 

การใหค้าํปรึกษาจะดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพยีงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัส่ิงสาํคญั

ประการหน่ึงนัน่คือ บุคลิกภาพของผูใ้หค้าํปรึกษา ประกอบดว้ยมุมมอง แนวความคิด และทศันคติ 

ในอนัท่ีจะมีผลเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงานทางดา้นการแนะแนวและการใหบ้ริการปรึกษาใหส้มัฤทธ์ิ

ผลมากข้ึน ไดมี้การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ โดยพจิารณาจากพฤติกรรมพื้นฐานในตวัของผูใ้ห้

คาํปรึกษาจากนกัจิตวิทยาและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการใหค้าํปรึกษาท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน คือ Fiedler 

กบั Heine (1950) และเช่นเดียวกบั Combs & Super (1959) ซ่ึงผลของการวิจยัมีสาระสาํคญัพอสรุป

ไดว้า่ การเป็นผูใ้หค้าํปรึกษานั้นมิใช่วา่จะตอ้งมีพฤติกรรมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงโดยเฉพาะ



เท่านั้นจึงจะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีดีได ้ส่ิงสาํคญักคื็อ พฤติกรรมของผูใ้หค้าํปรึกษาจะตอ้งเป็น

ลกัษณะของตนเองโดยธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นดา้นทศันคติหรือการยอมรับตนเอง ซ่ึง Rogers 

(1951) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมของผูใ้หค้าํปรึกษานั้นไม่วา่จะเป็นแบบใดถา้มีความตั้งใจท่ีจะใหค้วาม

ช่วยเหลือดว้ยความจริงใจแลว้จะเป็นประโยชน์ทั้งส้ิน ความสาํคญัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการจะใชว้ิธีการ

หรือทฤษฎีอะไรเพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัความเป็นตวัของผูใ้หค้าํปรึกษาเอง ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั

สาํหรับการทาํงานท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือแก่เพือ่นมนุษย ์

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของนกัจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยใชแ้บบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ชั้นปี โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามรายการ (check list)  

ตอนท่ี 2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงมาจาก

แบบสอบถามของ ฉนัทวรางค ์ประหยดัผล (2549) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถาม (reliability) 

เท่ากบั  0.90 จากนั้นผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้ก่นกัศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลกัการพื้นฐานจิตวิทยาการปรึกษา 

(PSY3202) และวิชาเทคนิคและปฏิบติัการทางจิตวิทยาการปรึกษา (PSY4201) และสมคัรใจตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 30 คน โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1 สปัดาห์ แลว้นาํแบบสอบถาม

มาตรวจสอบใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าร้อยละ (percentage) วิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบเพือ่วดัความ



แตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

และทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD (Fisher’s Least 

Signifant Different) 

ผลการวจัิย 

1. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความจริงใจ ( X  = 4.70 และ SD = 0.54) รองลงมา คือ มีความ

เช่ือมัน่และศรัทธาในวิชาชีพของตน( X  = 4.67 และ SD = 0.55)  ส่วนเกบ็รักษาความลบัได ้( X  = 

4.60 และ SD = 0.68) เป็นอนัดบัท่ีสาม   

2. นกัศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีเพศ อาย ุ

และชั้นปีต่างกนัมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผลการวจัิย 

1. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความจริงใจ ( X  = 4.70 และ SD = 0.54) รองลงมา 

คือ มีความเช่ือมัน่และศรัทธาในวิชาชีพของตน( X  = 4.67 และ SD = 0.55)  ส่วนเกบ็รักษา

ความลบัได ้( X  = 4.60 และ SD = 0.68) เป็นอนัดบัท่ีสาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิรุณรัตน์ 

สนัติลีลา (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูแนะแนวตามทัศนะของ

ผู้เช่ียวชาญด้านการแนะแนวและผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย พบวา่มี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ  (1) มีความจริงใจ (2) มีความกระตือรือร้น (3) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี (4) แต่ง

กายเรียบร้อย สะอาดและเหมาะสมกบักาลเทศะ (5) มีความสามารถในการปรับตวั (6) มีอารมณ์ขนั 

ยิม้แยม้แจ่มใส (7) มองโลกในแง่ดี (8) มีความเป็นตวัของตวัเอง (9) มีความสุขมุรอบคอบ (10) มี

ความสามารถในการควบคุมความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น (11) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(12) มีความ

อดทน 

2. นกัศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหงมีเพศ อาย ุและชั้นปีต่างกนัมีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคแ์ตกต่างกนั เน่ืองจากการเรียนใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวิชาหลกัการพื้นฐาน



จิตวิทยาการปรึกษา (PSY3202) และวิชาเทคนิคและปฏิบติัการทางจิตวทิยาการปรึกษา (PSY4201) 

ซ่ึงเป็นวิชาบงัคบัของภาควิชาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ 

ความเขา้ใจในหลกัการพื้นฐาน แนวคิดการใหค้าํปรึกษา ตลอดจนบทบาท หนา้ท่ีและคุณลกัษณะท่ี

จาํเป็นของผูใ้หค้าํปรึกษา และการฝึกทกัษะในการใหค้าํปรึกษากเ็ป็นส่วนประกอบท่ีมีความสาํคญั

อยา่งยิง่ต่อวิชาชีพในการใหค้วามช่วยเหลือ โดยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นกัศึกษาจึงมี

โอกาสผสมผสานหลกัการแนวความคิดต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้มาเขา้กบัทกัษะต่างๆในการใหค้าํปรึกษา 

เพื่อท่ีจะไดส้ามารถใหค้วามช่วยเหลือผูรั้บคาํปรึกษาไดอ้ยา่งดีท่ีสุด สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะตวั

ของนกัศึกษาแต่ละคนนัน่เอง การใหค้าํปรึกษาน้ีเป็นวิชาชีพท่ีเนน้ในการปฏิบติั เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การใหค้าํปรึกษาต่อไป เพราะการเรียนรู้แต่ภาคทฤษฎี หลกัการแนวคิดต่างๆ ยอ่มไม่อาจทาํใหเ้กิด

ความเขา้ใจ หรือมีทกัษะ ความเช่ียวชาญ และสามารถนาํไปใชก้บัสภาพการณ์จริงได ้จาํเป็นตอ้งใช้

ความชาํนาญและการพฒันาตนเองใหมี้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพการใหค้าํปรึกษายิง่ๆข้ึนไป 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

1. ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  สามารถนาํไปประกอบเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหแ้ก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดรั้บทราบถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัจิตวทิยาการปรึกษา 

  2. ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปประกอบการจดัการดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วยเพิม่

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัจิตวิทยาการปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอดจาก

รุ่นพี่ไปสู่รุ่นนอ้งได ้เช่น การจดัสมัมนาของชมรมจิตวทิยา 

กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีเป็นแหล่งความรู้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญั

ส่วนหน่ึงท่ีทาํใหก้ารศึกษาสาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในทุกๆดา้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ และประสบการณ์อนัทรงคุณค่าใหแ้ก่ผูว้ิจยั ซ่ึง

ผูว้ิจยัจะนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษาพฒันาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 
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