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ความสมัพันธระหวางบุคลกิภาพแบบวิตกกงัวล การมองโลกในแงดี  
และการเห็นคุณคาในตนเองของนักศกึษามหาวิทยาลยั 
ทรงเกียรติ ลนหลาม  พรรณระพี สุทธิวรรณ∗  สันทัด พรประเสริฐมานิต  

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 
 

 
บทคัดยอ: ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแงดี และการเห็นคุณคา
ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย และทดสอบรูปแบบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและ
การเห็นคุณคาในตนเอง โดยมีการมองโลกในแงดีเปนตัวแปรสื่อ ที่เปล่ียนแปลงไปตามระดับบุคลิกภาพ 
แบบวิตกกังวลที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 400 คน 
ผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง โดยมีการมองโลกในแงดี
เปนตัวแปรส่ือ โดยความสัมพันธนี้ไมเปล่ียนแปลงตามระดับบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล นั่นคือ บุคลิกภาพ
แบบวิตกกังวลมีอิทธิพลรวมตอการเห็นคุณคาในตนเองในระดับ β = -.69 (p < .05) โดยเปนอิทธิพลทางตรง
ในระดับ β = -.40 (p < .05) และเปนอิทธิพลทางออมผานการมองโลกในแงดีในระดับ β = -.29 (Z = -9.27,     
p < .05)       
คําสําคัญ: บุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแงดี การเห็นคุณคาในตนเอง   
 

 
บทนํา: จากสภาพปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น นอกจากจะตองเผชิญกับ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นแลวยังจะตองเผชิญกับปญหาดานการเรียน
อีกดวย ปญหาเหลานี้ไดเขามามีผลกระทบบ่ันทอนกําลังใจ
ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาและอาจจะทําใหเกิดปญหา
การปรับตัว นักศึกษาสวนมากอยูในชวงวัยรุน จึงมักจะ
เปรี ยบเ ที ยบตนเอง กับ เ พ่ื อน  ในด านต า งๆ  เช น 
ความสามารถทางการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจ รูปรางหนาตา 
เปนตน เมื่อเปรียบเทียบแลวอาจจะกอใหนักศึกษาเกิด
ความวิตกกังวล ความเครียด ไมมีความมั่นใจ หรือรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองต่ําลงได และพัฒนาการของนักศึกษาซึ่งอยู
ในชวงวัยรุนตอนปลายนั้น มักจะมีการพัฒนาทางดานจิตใจ
มากกวาทางดานรางกาย ท้ังนี้ในทางจิตวิทยานั้นถือวาการ
เห็นคุณคาในตนเองเปนส่ิงดีและเปนพัฒนาการดานจิตใจ ท่ี
มีผลตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพและสังคมของบุคคล 
ดังนั้นการเห็นคุณคาในตนเองจึงเปนส่ิงสําคัญอยางมาก
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย1)  

จากแนวคิดของ Maslow ในแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของ
มนุษยนั้น การเห็นคุณคาในตนเองไดถูกจัดอยูในความ
ตองการขั้นท่ี 4 ของมนุษย และถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
มนุษย เนื่องจากการเห็นคุณคาในตนเองนั้นเปรียบเสมือน
เปนพลังท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรค
ตางๆท่ีผานเขามาในชีวิตไดดวยความมั่นใจและสามารถ 
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง  

ยังสามารถชวยลดปญหาตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
ถาหากบุคคลสูญเสียการเห็นคุณคาในตนเองไป2) 

งานวิจัยนี้สนใจศึกษาความสัมพันธของตัวแปรทาง 
จิตวิทยาท้ังสามตัวแปร ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง 
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวล และการมองโลกในแงดี รวมท้ัง
ไดนําเสนอรูปแบบความสัมพันธแสดงอิทธิพลระหวาง
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลท่ีมีตอการเห็นคุณคาในตนเอง 
โดยมีการมองโลกในแงดีเปนตัวแปรส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามระดับของบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลที่แตกตางกัน 
เนื่องจากมีงานวิจัยพบวาบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลที่
ตางกันจะมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองตางกัน3) 
และการมองโลกในแงดีนั้นสามารถทําหนาท่ีเปนตัวแปรส่ือ 
ส งอิทธิพลไปท่ีการเห็นคุณค าในตนเองได 4 )  ท้ั งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือท่ีจะศึกษาทําความเขาใจและ
ไดทราบถึงแนวทางที่จะชวยพัฒนาสรางเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเพ่ิมมากขึ้น 

วัสดุ อุปกรณและวิธีการ:  
ประชากรเปาหมาย 

นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง 
ในชวงภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550  
ขนาดกลุมตัวอยาง 

การคํานวณขนาดตัวอยางโดยใชหลักเกณฑของ
MacKinnon5) (p< .05) ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน  

∗ติดตอไดที่ cpanrapee@yahool.com     
โทรศัพท 0 2218 9908 โทรสาร 0 2218 9923 
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การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดย Convenience Sampling 

ท้ังหมดจํานวน 400 คน จําแนกเปนชาย 200 คนและหญิง 
200 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือ 4 ชุด 
ดังนี้ 

1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ทางดาน 
เพศ อายุ คณะ ชั้นป  

2. มาตราวัดบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล (State-Trait 
Anxiety Inventory Form Y) โดย Spielberger6) เปนขอ
คําถามวัดบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลโดยทั่วไปของบุคคล 
ไดรับการแปลเปนภาษาไทยโดย ดาราวรรณ ตะปนตา7) 
โดยวิธี Forward และ Backward Translation ประกอบดวย
ขอคําถามจํานวน 20 ขอ ซึ่งทุกขอคําถามมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางขอกระทงแตละขอกับคะแนนรวมของขอ
กระทงอื่นในมาตรวัด (Corrected Item-Total Correlation, 
CITC) ผานเกณฑท่ีกําหนด จําแนกไดเปนขอคําถามทาง 
บวกจํานวน 9 ขอ และขอคําถามทางลบจํานวน 11 ขอ 
ประเมิน 4 ระดับ ต้ังแต แทบจะไมเคยเลย ถึง เกือบ
ตลอดเวลา ประเมินคาเปนคะแนนตั้งแต 1 ถึง 4 และแบบ
วัดนี้  ได รับการพิจารณาความตรงเชิ ง เนื้ อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษา
และจิตวิทยา และตรวจสอบความเที่ยงกับนักศึกษาจํานวน 
81 คน ไดคา Cronbach Alpha เทากับ 0.88           

3. มาตรวัดลักษณะนิสัยในการดําเนินชี วิต (The 
Revised Life Orientation Test) โดย Schiere & Carver8) 
เปนขอคําถามวัดลักษณะนิสัยในการดําเนินชีวิตของบุคคล
ท่ีแสดงถึงการมองโลกในแงดี ซึ่งผูวิจัยไดรับอนุญาตใหแปล
เปนภาษาไทย จาก Mr. Schiere และ Mr. Carver โดยวิธี 
Forward และ Backward Translation ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 10 ขอ ซึ่งทุกขอคําถามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางขอกระทงแตละขอกับคะแนนรวมของขอกระทงอื่น
ในมาตรวัด (CITC) ผานเกณฑท่ีกําหนด จําแนกไดเปนขอ
คําถามทางบวกจํานวน 3 ขอและขอคําถามทางลบจํานวน 
3 ขอ และขอคําถามลวงจํานวน 4 ขอ (ไมนําคะแนนมา
คํานวณ) ประเมิน 5 ระดับ ต้ังแต ไมตรงเลย ถึง ตรงท่ีสุด 
ประเมินคาเปนคะแนนตั้งแต 0 ถึง 4 แบบวัดนี้ไดรับการ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาและจิตวิทยาจํานวน 3 ทาน และ
ตรวจสอบความเที่ยงกับนักศึกษาจํานวน 81 คน ไดคา 
 

Cronbach Alpha เทากับ 0.70 
4. มาตรวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (Coopersmith 

Self-Esteem Inventory) โดย Coopersmith9) เปนขอคําถาม
วัดการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลทั่วไปในระดับอายุ  
16 ป ขึ้นไป  ไดรับการแปลเปนภาษาไทยโดย ณัฐนันท      
คงคาหลวง10) โดยวิธี Forward และ Backward Translation 
ประกอบดวยคําถามจํานวน 25 ขอ ทุกขอคําถามมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอกระทงแตละขอกับ
คะแนนรวมของขอกระทงอื่นในมาตรวัด (CITC) ผานเกณฑ
ท่ีกําหนด จําแนกเปนขอคําถามทางบวกจํานวน 8 ขอ และ
ขอคําถามทางลบจํานวน 17 ขอ ประเมิน 2 ระดับ คือ ใช 
คะแนนเปน 1 หรือ ไมใช คะแนนเปน 0 แบบสอบถามน้ี
ไดรับการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาและจิตวิทยา
และตรวจสอบความเที่ยงกับนักศึกษาจํานวน 81 คน ไดคา 
Cronbach Alpha เทากับ 0.80    
วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันท่ี 1 จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ประกอบดวย  
แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพแบบ
วิตกกังวล แบบสอบถามวัดการเห็นคุณคาในตนเอง และ
แบบสอบถามลักษณะนิสัยการดําเนินชีวิต 

ข้ันท่ี 2 เก็บขอมูลจากนักศึกษาในชวงหลังเลิกเรียน  
ไดแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวนสมบูรณ สามารถนํามา
วิเคราะหไดจํานวน 400 ชุดคิดเปนรอยละ 93.02 ซึ่งผูวิจัย
ไดแจกแบบสอบถามไปท้ังหมดจํานวน 430 ชุด  

ข้ันท่ี 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ใชสถิติ
เชิงพรรณาเพื่อบรรยายลักษณะของขอมูลไดแก คาเฉล่ีย 
(M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใชสถิติวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Pearson’s Product-Moment Correlation 
Coefficient) 

ข้ันท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานโดยมีการทดสอบ 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบสมมติฐานตามแนวทางการทดสอบ  
ตัวแปรส่ือตามหลักการของ Baron and Kenny11) คือ การ
วิเคราะหการถดถอยอยางงาย และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ แลวทดสอบตัวแปรส่ือโดยใชสูตรของSobel12) 
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบตัวตัวแปรกํากับ ตามหลักการของ 
Baron และ Kenny11) โดยเพ่ิมการวิเคราะหถดถอยปฏิ- 
สัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรส่ือ  
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ผล: การวิจัยจากกลุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 400 คน 
แสดงใหเห็นวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ท้ังสามตัวแปร คือ บุคลิกภาพแบบวิตกกังวล (M = 40.28, 
SD = 6.80) การมองโลกในแงดี (M = 19.00, SD = 3.22) 
และการเห็นคุณคาในตนเอง (M =15.95, SD = 2.87 ) มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญระดับปานกลาง โดยการ
เห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางลบกับบุคลิกภาพ
แบบวิตกกังวล (r=-.69, p<.05) และมีความสัมพันธทางบวก
กับการมองโลกในแงดี (r=.71, p<.05) และระหวางบุคลิกภาพ
แบบวิตกกังวลกับการมองโลกในแงดี มีความสัมพันธทางลบ 
(r = -.64, p<.05)  

ผลการทดสอบตัวแปรส่ือตามหลักการของ Baron and 
Kenny11) โดยการพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การวิเคราะห
การถดถอย 4 ขั้นตอนยอย ดังนี้ ขั้นท่ีหนึ่งคือ การวิเคราะห
ถดถอยอยางงายระหวางอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบวิตก
กังวลสงผลตอการมองโลกในแงดีมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ซึ่งจากการทดสอบไดขนาดอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบ 
วิตกกังวลสงผลตอการมองโลกในแงดีไดคา β เทากับ .64  
(p < .05) 

การทดสอบขั้นท่ีสอง คือ วิเคราะหถดถอยอยางงาย
ระหวางอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลการสงผลตอ
การเห็นคุณคาในตนเองไดคา β เทากับ -.69 (p < .05) 
จากนั้นจึงทําการทดสอบขั้นท่ีสาม คือ การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณระหวางอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและ
การมองโลกในแงดีสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองมี
นัยสําคัญทางสถิติท้ังคู ซึ่งจากการทดสอบขั้นนี้ พบวา
อิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสงผลตอการเห็น
คุณคาในตนเองลดลงไดคา β เทากับ -.40 (p < .05) และ
อิทธิพลจากการมองโลกในแงดีสงผลตอการเห็นคุณคาใน
ตนเองไดคา β เทากับ .46 (p < .05)    

จากผลการวิเคราะหสรุปไดวาขนาดอิทธิพลรวมจาก
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 
มีคา β เทากับ -.69, (p < .05) ซึ่งประกอบไปดวยอิทธิพล
ทางตรงจากบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสงผลตอการเห็น
คุณคาในตนเองมีคา β เทากับ -.40 (p < .05) และอิทธิพล
ทางออมจากบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสงอิทธิพลผานการ
มองโลกในแงดีและสงอิทธิพลตอไปท่ีการเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีคา β เทากับ -.29, (p < .05) ซึ่งคํานวณไดจาก
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสงผลตอการมองโลก
ในแงดี β เทากับ -.64 (p < .05) คูณกับอิทธิพลของการ
มองโลกในแงดีสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง β เทากับ 

.46 (p < .05) และหลังจากไดทดสอบทุกขั้นตอนแลว 
สามารถสรุปผลไดวาการมองโลกในแงดีเปนตัวแปรส่ือ
บางสวน และสุดทายทดสอบขั้นท่ีส่ี คือ ทดสอบวาอิทธิพล
ทางออมผานตัวแปรส่ือแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม 
โดยการวิเคราะหดวยสูตรของ Sobel12) ไดคา Z = -9.27   
(p < .05) ซึ่งผลที่ไดนั้นสอดคลองกับการทดสอบดวยการ
วิเคราะหการถดถอยท้ังสามขั้นตอนขางตน จึงสรุปผลการ
ทดสอบไดวาการมองโลกในแงดีนั้นสามารถเปนตัวแปรส่ือ
ในความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสง
อิทธิพลไปท่ีการเห็นคุณคาในตนเองได (ดังภาพท่ี 1) 

การทดสอบตอไปในขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยทดสอบตัวแปร
กํากับโดยเพ่ิมการวิเคราะหถดถอยปฏิสัมพันธระหวาง
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลกับการมองโลกในแงดี เพ่ือทํา
การทดสอบวาระหวางบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและการ
มองโลกในแงดีมีอิทธิพลแบบปฏิสัมพันธกันตอการเห็น
คุณคาในตนเองหรือไม ซึ่งผลการทดสอบไดคาสัมประสิทธิ์
การวิเคราะหถดถอย  β เทากับ .04 (p < .05) แสดงวา
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลไมเปนตัวแปรกํากับท่ีเขามามี
อิทธิพลสงผลกํากับความสัมพันธระหวางการมองโลกในแง
ดีและการเห็นคุณคาในตนเอง 

  
  
 
วิจารณ: การศึกษาครั้งนี้ไดผลสอดคลองกับผลการวิจัย
อ่ืนๆท่ีต างก็รายงานวาบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลมี
ความสัมพันธ ในทางลบกับการเห็นคุณคาในตนเอง  
ลักษณะของความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น สามารถอธิบายไดวาผู
ท่ีมีบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสูงนั้นยอมมีแนวโนมท่ีจะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในทางลบ เชน ตกใจงาย ประหมา 
ไมเปนตัวของตัวเอง ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลา
แสดงออก เก็บตัว มักจะดูถูกตนเอง รูสึกวาตนเองไมมี
คุณคา มีความเชื่อวาผู อ่ืนมีความคิดเกี่ยวกับตัวเขาใน   

 

ภาพท่ี 1 Model Mediation (Baron and Kenny11)) 
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ทางลบ ซึ่งลักษณะดังกลาวขางตนลวนแตเปนลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีเห็นคุณคาในตนเองต่ําท้ังส้ิน3,8) ซึ่ง
ตรงขามกับผู ท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูง โดยจะเปนผู ท่ี
สามารถรับรูสภาพความเปนจริงของทั้งตนเองและของผูอ่ืน
ไดดี มีอารมณมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตนเองและชอบที่จะ
ปรากฏตัวใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปในสังคม 

สําหรับการพบความสัมพันธในทางบวกระหวางการเห็น
คุณคาในตนเองกับการมองโลกในแง ดีนั้น ผลท่ีได
สอดคลองกับงานวิจัยตางๆอีกเชนกัน ท่ีไดรายงานวา     
ตัวแปรท้ังสองนี้มีความสัมพันธในทางบวก4,8) ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวาลักษณะของผูท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง
นั้นจะเปนผูท่ีสามารถรับรูและยอมรับสภาพความเปนจริง
ท้ังของตนเองและผู อ่ืนไดดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
สภาวะอารมณในทางบวกและมีความคิดเกี่ยวกับตนเองใน
ทางบวก  ลักษณะดังกลาวนี้ เปนไปในแนวเดียวกันกับ
ลักษณะของผู ท่ีมองโลกในแง ดี ซึ่งมักจะคาดหวังใน
ทางบวกตอส่ิงตางๆท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต และ
มองปญหาท่ีเกิดขึ้นวาเปนส่ิงทาทาย มีความคาดหวังวา
ปญหาตางๆจะเปนไปในทางบวกและจะสามารถแกปญหา
ได ท้ังนี้มีการรายงานวาท้ังการมองโลกในแงดีและการเห็น
คุณคาในตนเองนั้นเปนโครงสรางองคประกอบท่ีสําคัญของ
ลักษณะบุคลิกภาพแบบยืดหยุน13) ซึ่งผูท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
นี้จะเปนผูท่ีมีความสามารถในการปรับตัวท่ีดี มองโลกในแง
ดี รูสึกเห็นคุณคาในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองทําให
สามารถเผชิญกับปญหาและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นได 
มีความเครียดในระดับต่ํา มีความพึงพอใจกับชีวิตในหลาย
ดาน รวมท้ังมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตดีกวาผูท่ีเห็น
คุณคาในตนเองต่ําและมองโลกในแงดีตํ่า จากลักษณะตางๆ
ท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีคลายกันนั้น จึงพบความสัมพันธ
ในทางบวกระหวางการเห็นคุณคาในตนเองกับการมองโลก
ในแงดี      

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกวาบุคลิกภาพแบบวิตก
กังวลกับการมองโลกในแงดีมีความสัมพันธกันในทางลบ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆท่ีรายงานวาตัวแปรทั้งสองนี้มี
ความสัมพันธกันในทางลบ8,14) สามารถอธิบายไดวา
โดยท่ัวไปแลวผู ท่ีมองโลกในแงดีมักจะเปนผู ท่ีมีความ
คาดหวังตอส่ิงตางๆเปนไปในทางบวก เมื่อตองเผชิญกับ
ปญหาความเครียดมักจะมองวาปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนส่ิง 
ทาทายความสามารถ และมักจะมีสภาวะอารมณในทางบวก 
ซึ่งจะตรงขามกับผูท่ีมองโลกในแงรายหรือผูท่ีมองโลกใน  
แง ดี ตํ่า เมื่อตองเผชิญกับปญหาความเครียด มักจะ

แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความคาดหวังวาปญหาตางๆจะ
เปนไปในทางลบและไมสามารถแกปญหาได จึงทําใหตอง
อยูในสภาวะอารมณทางลบและเผชิญกับความเครียดอยู
เปนประจํา และผูท่ีมีบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสูงนี้ มักจะ
หาทางเลือกอ่ืน เชน โดยการหลีกหนีปญหาหรือถอนตัว
ออกจากสถานการณท่ีมีความเครียด มากกวาท่ีจะเผชิญกับ
ปญหาและหาวิธีท่ีจะจัดการกับปญหาซึ่งลักษณะแบบนี้ 
ตางจากผูท่ีมองโลกในแงดี ท่ีมักจะมีความคาดหวังวาจะ
สามารถแกปญหาไดสําเร็จและคาดหวังในทางบวกตอส่ิง
ตางๆท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต 

เมื่อทดสอบรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสาม 
ผลการทดสอบปรากฏวาการมองโลกในแงดีสามารถเปน 
ตัวแปรส่ือแบบบางสวน หมายถึง การมองโลกในแงดีนั้น
เปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถสงอิทธิพลทางออมไปชวยใหการ
เห็นคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้นได และชวยลดอิทธิพลระหวาง
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลสงอิทธิพลไปท่ีการเห็นคุณคาใน
ตนเองไดเพียงบางสวนเทานั้น แตไมไดลดอิทธิพลท่ีเกิดขึ้น
ไดท้ังหมด แตยังคงมีอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล
ท่ีสงอิทธิพลไปท่ีการเห็นคุณคาในตนเองไดโดยตรงอีกดวย 
ท้ังนี้ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นดังกลาวนี้ ไมเปล่ียนแปลงไป
ตามระดับบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลที่แตกตางกัน 

สามารถอธิบายไดวาถาหากนักศึกษาตองการจะเพิ่ม
การเห็นคุณคาในตนเองใหมากขึ้นก็อาจจะสามารถทําได 
โดยการเพิ่มการมองโลกในแงดีใหมากขึ้น และถึงแมวา
ลักษณะบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลนั้นอาจจะเปล่ียนแปลง 
ไดยาก แตรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรทาง
จิตวิทยาท้ังสามในงานวิจัยนี้ยังไดใหแนวความคิดเชิงบวก
ในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในดานการแทรกแซง
ชวยเหลือ (Intervention) เพ่ือจะทําใหนักศึกษามีการเห็น
คุณคาในตนเองเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงอาจจะทําไดโดยการสราง
เสริมการมองโลกในแงดีใหเพ่ิมมากขึ้น โดยการสอนรูปแบบ
การคิดหรือมุมมองเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในทางบวก ซึ่ง
จากแนวคิดของ Seligman15) ไดอธิบายไววาการมองโลกใน
แงดีของบุคคลนั้นเปนกระบวนการทางปญญาของบุคคล 
และสามารถเรียนรูและสรางเสริมใหเกิดขึ้นได จากแนวคิด
และผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาการมองโลกในแงดีนั้น
สามารถชวยเพ่ิมการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาได 
และชวยใหบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลของนักศึกษาลดลงได
บางสวน ซึ่งอาจจะทําใหชวยลดปญหาตางๆท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมาได เมื่อนักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองลดลง แต
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อยางไรก็ตาม ก็ยังคงจะตองใหความสําคัญกับบุคลิกภาพ
แบบวิตกกังวลดวย เนื่องจากผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพ
แบบวิตกกังวลนั้นมีอิทธิพลโดยตรงตอการเห็นคุณคาใน
ตนเองอีกดวย ซึ่งวิธีท่ีจะชวยลดบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล
ลงนั้น อาจจะทําไดโดยพยายามใหนักศึกษาทําตนเองให
รู สึกผอนคลายอยูเสมอ หรือพยายามลดการเผชิญกับ
สถานการณท่ีจะทําใหเกิดความเครียดขึ้น รวมท้ังพยายาม
ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง มี สุขภาพจิตดี 
ครอบครัวและเพื่อนคอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ ส่ิงเหลานี้ 
อาจจะสามารถชวยลดบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลของ
นักศึกษาไดเชนกัน ซึ่งก็จะเทากับเปนการชวยใหการเห็น
คุณคาในตนเองของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นไดอีกทางหน่ึงดวย 

ขอจํากัดของงานวิจัยนี้ ยังคงมีอยูบางเนื่องมาจาก
ขอจํากัดของรูปแบบงานวิจัยเชิงสํารวจความสัมพันธและ
ทดสอบรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้น ทําใหไม
สามารถสรุปผลการวิจัยออกมาในลักษณะเชิงเหตุและผล 
ได ชั ด เจน  ส วนในเรื่ อ งการ สุ มก ลุ มตั วอย า งแบบ 
Convenience Sampling ก็ถือเปนขอจํากัดหนึ่งของงาน 
วิจัย เนื่องจากเปนการเลือกตัวอยางท่ีไมใชความนาจะเปน 
อาจทําใหกลุมตัวอยางท่ีไดนั้นอาจจะไมสามารถเปนตัว
แทนท่ีดีของประชากรได และขอจํากัดในเรื่องของการ
รายงานบุคลิกภาพท่ีเปนลักษณะแบบรายงานตนเอง 
อาจจะมีแนวโนมทําใหผูตอบแบบสอบถามน้ันตอบคําถาม
ในลักษณะที่เขาขางตนเอง และอาจจะไมแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงออกมา ซึ่งอาจจะมีผลตอความสัมพันธระหวาง    
ตัวแปรท่ีเกิดขึ้นเปล่ียนแปลงไปได ดังนั้นจึงตองการ
งานวิจัยทดสอบความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นดังกลาวอีกมาก    
วาจะเปนรูปแบบใด  

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยท่ีพบวาการมองโลกใน  
แงดีนั้นเปนปจจัยหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและการเห็นคุณคาใน
ตนเองไดนั้น ก็อาจจะมีลักษณะดานอื่นท่ีสามารถเขามา
เกี่ยวของสัมพันธและสามารถเปนตัวแปรส่ือไดอีก จึงเปน
คําถามท่ีนาจะคนหาคําตอบจากงานวิจัยอื่นๆตอไปอีกใน
อนาคต 
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ABSTRACT: The purposes of this research were to examine the relationships among trait anxiety, optimism, and self-
esteem of university students and to test a moderated mediation model of trait anxiety and self-esteem, with the mediating 
effect of optimism and moderating effect of trait anxiety. Participants were 400 undergraduates. The result indicates that, 
optimism mediated the relationship between trait anxiety and self-esteem with out moderating effects of trait anxiety. With 
the total effect of trait anxiety on self-esteem was at β = -.69 (p < .05), with a direct effect of trait anxiety at β = -.40 (p < 
.05), and a mediating effect of optimism on the relationship between trait anxiety and self-esteem at β = -.29 (Z= -9.27, p 
< .05) across the levels of trait anxiety. 
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