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บทคัดยอ 
 

 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของสุขภาพจติกับการเลือกคบเพ่ือนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาสุขภาพจิตและการเลือกคบเพื่อนของนกัเรียนตามความ
แตกตางดานภมิูหลังสวนบุคคล  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศกึษา 2550 
อ.เมือง จ.นาน จํานวน 360 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและ
แบบวดั  ซ่ึงแบงเปน  3  สวน  คือ แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดสุขภาพจติในคนไทย (TMHQ)  
และแบบวดัการคบเพ่ือน สถิติท่ีใชในการวจิัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
การทดสอบคา t คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน กําหนดระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
 1. การเลือกคบเพ่ือนอยางเหมาะสมมีความสัมพันธทางลบกับปญหาสุขภาพจิตกลุมอาการ
ทางกายเน่ืองจากความผิดปกติทางจิต (Somatization) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ปญหาสุขภาพจิต กลุมอาการซึมเศรา (Depression) กลุมอาการวิตกกังวล (Anxiety) และกลุมอาการ
โรคจิต (Psychotic) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตไมพบวา การเลือกคบเพ่ือนอยาง
เหมาะสมมีความสัมพันธกับตัวแปรปญหาสุขภาพจิต กลุมการปรับตัวทางสังคม (Social function) 
เม่ือพิจารณาปญหาสุขภาพจิตโดยรวม พบวา มีความสัมพันธทางลบกับการเลือกคบเพื่อนอยาง
เหมาะสม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียของปญหาสุขภาพจิตสูงกวานักเรียนหญิง  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมนอยกวา 2.50  มีคะแนนเฉล่ียของ



 จ 

ปญหาสุขภาพจิตสูงกวานักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมมากกวา 2.50 ข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  นักเรียนท่ีมีผูปกครองดื่มหรือไมดื่มแอลกอฮอลมีปญหาสุขภาพจิตท่ีแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 3. กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิหลังสวนบุคคล ไดแก เพศ  คะแนนเฉล่ียสะสม และการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลของผูปกครองตางกันมีการคบเพื่อนท่ีเหมาะสมไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of the study were to investigate (1) the relation between mental health and  
peer selection  of  high  school students and, (2) comparison mental health and peer selection  of 
subjects with different personal background. Data were collected from 360 simple randomized 
sampling students who were in high schools in Amphoe Mueang, Nan Province in the academic 
year of 2007. The questionnaires used in the research were composed of 3 parts: Demographic 
Questionnaires, Thai Mental Health Questionnaires (TMHQ) and Peer Selection Test. Statistical 
techniques used in this study were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and 
Pearson’s product moment correlation coefficient  

The results are as followed: 
1.The peer selection negatively correlate with mental health in the factors of 

Somatization at .05 level of significant (r =-.109) and Depression, Anxiety and Psychotic at .01 
level of significant respectively (r = -.167, -.154 and  -.252). 

2. Male students have significant higher mental health problem scores than female 
students. Those who had the grade point average lower than 2.50 have significantly higher mental 
health problem score than those with grade point average higher than 2.50. There is no significant 
difference between students with alcohol consumed parents versus non – alcohol consumed 
parents. 

3. There is no difference in peer selection among subjects coming from different personal 
background such as sax, grade point average, and parent’s alcohol consumption. 


