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งานวิจยั เป็ นการศึกษา ความแตกต่างระหว่างเพศและระดับการศึกษา ในการรับรู ้ การสนับสนุนทางสังคม
(Perceived social support) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย และนักศึ กษา
ปริ ญญาตรี จานวน 120 คน ใช้ก ารวิเ คราะห์ข ้อมูล แบบวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองทาง (Two-way
ANOVA) พบว่าเพศหญิงมีการรับรู ้ การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อนเพศเดี ยวกันมากกว่า และเพศชาย
รับรู้ การสนับสนุ นจากเพื่อนต่างเพศมากกว่า นอกจากนี้ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างระดับมหาวิทยาลัยรั บรู ้ การ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวม และแหล่งจากคู่รักมากกว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีงานวิจยั จานวนมากที่พบว่าการสนับสนุนจากสังคม (Social support) ส่ งผลทางบวกต่อสุ ขภาพ โดยมี
ผลให้คนไม่พึงพอใจในสุ ขภาพของตนน้อยลง มีอาการที่แสดงออกถึงความไม่ปรกติน้อยลง และถูกวินิจฉัยว่า
เป็ นความไม่ปกติต่างๆ น้อยลง และยังพบว่าการรับรู ้การสนับสนุนจากสังคม (Perceived social support) สามารถ
ทานายผลทางบวกเหล่านี้ได้ดีกว่าการสนับสนุนจากสังคม
การรับรู ้การสนับสนุนจากสังคม เป็ นการที่บุคคลหนึ่ ง รับรู ้วา่ สังคมภายนอกไม่วา่ จะเป็ นเพื่อน พ่อแม่
ครอบครัว ผูบ้ งั คับบัญชา ครู และอื่นๆ ได้ให้การสนับสนุนตนมากน้อยเพียงใด ซึ่ งตัวแปรนี้ น่ าจะเกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่ า งระหว่า งเพศอย่า งชัด เจน กล่ า วคื อ พฤติ ก รรมการแสดงออกระหว่า งเพศที่ แ ตกต่ า งกัน อาจ
เนื่องมาจากการรับรู ้การสนับสนุนจากสังคมที่แตกต่างกัน หรื อพฤติกรรมเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดการสนับสนุนจาก
สังคมที่แตกต่างกันได้
Cheng & Chang (2004) ได้เก็บข้อมูลในกลุ่มวัยรุ่ นในฮ่องกง ตั้งแต่ช้ นั ม.1 - 6 จานวน 2,105 คน โดยใช้
แบบวัดการรับรู ้การสนับสนุ นจากสังคมหลายมิติ (Multidimensional Scale of Perceived Social Support:
MSPSS) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยเครื่ องมือนี้ จะประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 12 ข้อ ตามแหล่งที่มาของ
การสนับสนุนทางสังคม คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และ การสนับสนุนจากบุคคลที่
สาคัญอื่ นๆ ผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุ นจากบุคคลที่ สาคัญอื่นๆ สามารถอธิ บายได้ด้วยการสนับสนุ นจาก
ครอบครัว และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครอบครัวและเพื่อนเป็ นแหล่งที่มาของการรับรู ้
การสนับสนุนจากสังคมได้ดีที่สุด และพบว่าเด็กหญิงรับรู ้การสนับสนุนจากเพื่อนมากกว่าเด็กชาย เนื่ องจากหญิง
จะมีความสนิ ทสนมต่อเพื่อนในเพศเดียวกันมากกว่าเพศชาย และเด็กหญิงรับรู ้การสนับสนุนจากครอบครัวน้อย
กว่าเด็กชาย อาจเป็ นเพราะว่าเนื่ องจากเด็กหญิงคาดหวังความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าชาย จึ งทาให้เกิดคับ
ข้องใจต่อพ่อแม่ได้มากกว่าชาย และเมื่อเด็กทั้งชายหญิงโตขึ้น จะรับรู ้การสนับสนุนจากครอบครัวน้อยกว่าวัยเด็ก
ซึ่งน่าจะมาจากเมื่อเด็กวัยรุ่ นโตขึ้น จะมีความสนใจต่อเพื่อนมากขึ้น ต้องการพัฒนาเอกลักษณ์แห่ งตนผ่านเพื่อน
ของตน พูดคุยเรื่ องเพศได้ในหมู่เพื่อน อยากเป็ นอิสระจากพ่อแม่ และมีปัญหาขัดแย้งกับพ่อแม่มากขึ้น นอกจากนี้
บันทึกจากผูเ้ ขียน
รายงานฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2005 ประกอบรายวิชา ความแตกต่างระหว่างเพศ คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เด็กหญิงวัย ม.ปลาย จะรับรู ้การสนับสนุ นจากเพื่อนมากที่ สุด และเด็กชายวัย ม.ต้น จะรับรู ้การสนับสนุ นจาก
ครอบครัวมากที่สุด
Matud et al. (2003) ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างในสเปนจานวน 3,105 คน ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 18 - 65 ปี โดยร้อยละ
60 เป็ นหญิง โดยนาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (Social support scale) แล้วนากลุ่มตัวอย่างทั้งสองเพศ ไป
วิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัด พบว่าเพศหญิงจะประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว คือการรับรู ้การสนับสนุ น
ทางสังคมในภาพรวม (Global perceived social support) ขณะที่เพศชายวิเคราะห์ได้เป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1)
การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) เช่น การเห็นอกเห็นใจ, การเอาใจใส่ , การทาให้มนั่ ใจว่าตนมีค่า
และ 2) การสนับสนุนด้านกายภาพ (Instrumental support) เช่น การช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านแรงงาน แสดงให้
เห็ นถึงโครงสร้างของการรับรู ้การสนับสนุ นทางสังคมที่ แตกต่างกันในหญิงและชาย ความแตกต่างเหล่านี้ จะ
หายไปได้ถา้ ควบคุมตัวแปรการเป็ นสมาชิกในบทบาททางสังคม (Social role membership) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้อภิปราย
ผลไว้ว่าอาจเกิดจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่ทาให้หญิงและชายมีบทบาททางสังคมและมีอาชี พ
การงานที่แตกต่างกัน ทาให้มองการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันด้วย
Danette และคณะ(2002) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการซึมเศร้าของผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ ง ที่ อายุและเพศแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง ผูป้ ่ วยนอกที่เป็ นโรคมะเร็ งจานวน 342 คนที่รายงานอาการ
ซึมเศร้า การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในระบบครอบครัว และเครื อข่ายการสนับสนุนทางสังคม
ของเขา ผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศหรื ออายุในความสัมพันธ์ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
ต่ออาการซึมเศร้า แม้วา่ จะไม่มีความสาคัญอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ก็มีความสนใจที่มีความแตกต่างในเรื่ องการมี
เครื อข่ายการสนับสนุ นสังคมที่มีขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กบั อาการซึ มเศร้าที่ไม่มีอาการสาหัสของผูป้ ่ วยหญิง
และผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ย แต่ไม่มีผลกับผูป้ ่ วยชายและผูป้ ่ วยที่มีอายุมาก โดยที่ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ที่ รับรู ้วา่ ได้รับ
การสนับสนุ น และมีความพอใจกับระบบครอบครัวมากจะมีความสัมพันธ์กบั อาการซึ มเศร้าที่ ไม่รุนแรง การ
ค้นพบของการศึ กษานี้ เสนอว่าการแทรกแซงเพื่อที่จะบรรเทาอาการซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยมะเร็ งสามารถออกแบบ
ลักษณะพิเศษทางประชากร เช่นอายุและเพศซึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
Janine J. Fernandes (1998) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การสนับสนุ นทางสังคมและการ
ปรับตัวของนักเรี ยนนานาชาติชาวเอเชียในมหาวิทยาลัยวิกตอเรี ยโดยใช้เพศเป็ นตัวชี้วดั ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นเพศ
หญิง 37 คน และชาย 33 คนซึ่ งได้รับการวัดการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม, ทิศทางการรับรู ้การสนับสนุนทาง
สังคมส่ วนบุคคล และการปรับตัวในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้ทาการสัมภาษณ์ชาย 6คน และหญิง 5 คนซึ่ ง
เป็ นชาวเอเชียเชื้อสายต่างๆ ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า เพศหญิงมีการรับรู ้การสนับสนุนจากบุคคลที่ไว้วางใจ และการ
ปรับตัวทางวิชาการมากกว่าชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเพศไม่ใช่ตวั ทานายที่ มีนัยสาคัญในการ
ทานายผลการปรั บตัวในมหาวิทยาลัยตัว ด้านอื่ นๆ โดยพบว่าการรั บรู ้ ถึงเครื อข่ ายการสนับสนุ นในทางบวก
(positive network orientation) เป็ นตัวทานายหลักในการประสบความสาเร็ จในการปรับตัวในมหาวิทยาลัย เหตุที่
ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่ องการปรับตัวผูว้ ิจยั ได้เสนอว่าอาจเป็ นผลมาจากการที่เพศการที่เพศหญิงมี
ลักษณะAndrogynous และ Instrumentality สูง หรื ออาจเกี่ยวกับข้องทฤษฎี role constraint(บทบาทของข้อจากัด)
ซึ่งให้ขอ้ เสนอว่า “เมื่อต้นเหตุของความตึงเครี ยดนั้นคงที่ ความแตกต่างระหว่างเพศในการจัดการกับปั ญหาก็จะ
หายไป” (Rosario, Shinn, Morch, & Huckabee,1988)
Arlal. Day and Holly A. Livingstone ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู ้ความเครี ยดและการใช้
การสนับสนุนทางสังคมให้เป็ นประโยชน์ในนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจิตวิทยาระดับปริ ญญาตรี
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จานวน 186 คน เพศชาย 72 คนเพศหญิง 114 คน จาก Maritime University อายุ 17 – 52 ปี ผลการวิจยั พบว่า การ
รับรู ้เหตุการณ์ที่มีความเครี ยดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของแต่ละเพศ โดยเพศหญิงมีการระบุเหตุการณ์
ที่มีความเครี ยดในโรงเรี ยน เพื่อนและงานมากกว่าผูช้ าย นอกจากนี้ เพศหญิงรายงานว่าได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนและครอบครัวมากกว่าผูช้ าย และเพศผูห้ ญิงรายงานว่าพวกเธอใช้การสนับสนุนทางอารมณ์มากกว่าผูช้ าย
ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็ นผลมาจากการขัดเหลาทางสังคม และวัฒนธรรมในเรื่ องบทบาททางเพศของหญิง
และชายที่แตกต่างกัน Stoke and Wilson (1984) เสนอว่า เนื่องจากผูช้ ายมีวฒั นธรรมที่จะเป็ นอิสระ ดังนั้นพวกเขาจะ
หลีกเลี่ยงการใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคม ในทางกลับกันผูห้ ญิงมีวฒั นธรรมเกี่ยวกับการพึ่งพาและการแสดงออก
ทางอารมณ์อาจทาให้การใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคมได้ประโยชน์มากกว่าผูช้ าย
วิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 120 คน เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 61
คน ซึ่งแบ่งเป็ นหญิง 32 คนและชาย 29 คน และเป็ นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจานวน 59 คน ซึ่งแบ่งเป็ น
หญิงจานวน 30 คน และชายจานวน 29 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 15 – 23 ปี
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดัดแปลงมาจากแบบวัดการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมหลายมิติ
(Multidimensional Scale of Perceived Social Support: MSPSS) ของ Zimet, Dahlem,
Zimet, Farley (1998 อ้างถึง Cheng & Chan, 2004) เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิท (Likert scale) 5
ระดับ ตั้งแต่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ มีจานวน 12 ข้อ โดยแบ่งตามแหล่งของการ
สนับสนุน เป็ น 4 ข้อจากครอบครัว 4 ข้อจากเพื่อน และ 4 ข้อจากบุคคลที่สาคัญ ผูว้ จิ ยั ได้ตดั ข้อกระทงในด้าน
บุคคลที่สาคัญ (Significant others) ออกไปตามการวิจยั ของ Cheng & Chan (2004) เนื่องจากไม่
สามารถแยกองค์ประกอบออกจากเพื่อนหรื อครอบครัวได้ และผูว้ จิ ยั ได้แบ่งองค์ประกอบด้านเพื่อนเป็ นเพื่อนเพศ
เดียวกัน และเพื่อนต่างเพศขึ้น และเพิ่มแหล่งการสนับสนุนจากคู่รักขึ้นมาอีกด้านหนึ่ง รวมเป็ น 4 ด้านของแหล่ง
สนับสนุน คือ จากครอบครัว เพื่อนเพศเดียวกัน เพื่อนต่างเพศ และคู่รัก ด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 16 ข้อ โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าของคอร์นบาค (Cronbach alpha coefficient) ในแหล่งจากครอบครัวเท่ากับ .85
แหล่งจากเพื่อนเพศเดียวกันเท่ากับ .82 แหล่งจากเพื่อนต่างเพศเท่ากับ .82 และแหล่งจากคู่รักเท่ากับ .88 และ
รวมจากทุกแหล่งเป็ นคะแนนรวมมีค่าเท่ากับ .84
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) โดยตัว
แปรตาม เป็ นคะแนนรวมการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม และคะแนนในแต่ละแหล่งของการสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งมี ครอบครัว เพื่อนเพศเดียวกัน เพื่อนต่างเพศ และคู่รัก และตัวแปรต้นเป็ น เพศ (หญิง หรื อชาย) และ
การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อมหาวิทยาลัย) โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนของเลอวีน (Levene’s
test) เพื่อที่จะทดสอบความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่ม (Homogeneity of variance)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าสถิติพ้นื ฐาน จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 120 คน เป็ นเพศชาย 58 คนและเพศหญิงจานวน 62 คน
เรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 61 คน และเรี ยนอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัยจานวน 59 คน ส่วน
ค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนรวมการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม และคะแนนในแต่ละแหล่งของการสนับสนุน
ทางสังคม เป็ นดังตารางที่ 1
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จากค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนการรับรู ้ทางสังคม จะพบว่าการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมรวม จะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.72 โดยค่าต่าสุดจะเท่ากับ 32 (ค่าที่เป็ นไปได้
เท่ากับ 16) และค่าสูงสุดเท่ากับ 77 (ค่าที่เป็ นไปได้เท่ากับ 80) โดยการกระจายจะเบ้ซา้ ย และมีความโด่งสูงกว่า
โค้งปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนรวมและคะแนนแต่ละองค์ประกอบของการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม
ความเบ้
ความโด่ง
คะแนนการรับรู ้การ
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
SD
สนับสนุนทางสังคม
t
SD
t
SD
แหล่งจากครอบครัว
6
20
16.80
2.86
-0.95 0.22 0.88 0.44
แหล่งจากเพื่อนเพศเดียวกัน
8
20
17.18
2.41
-0.74 0.22 0.84 0.44
แหล่งจากเพื่อนต่างเพศ
5
20
15.02
2.99
-0.68 0.22 0.49 0.44
แหล่งจากคู่รัก
4
20
14.74
3.32
-1.23 0.22 2.02 0.44
คะแนนรวม
32
77
63.75
7.72
-0.80 0.22 1.39 0.44
ส่วนคะแนนการรับรู ้ทางสังคมจากแหล่งต่างๆ พบว่าจาก 4 แหล่งจะมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่14.74 ถึง 17.18
โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ 2.41 ถึง 3.32 โดยการกระจายของข้อมูลทั้ง 4 แหล่ง จะเบ้ไปทางซ้าย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนความโด่ง แหล่งจากครอบครัว และแหล่งจากคู่รัก จะมีความโด่งสูงกว่าโค้งปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนแหล่งจากเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ จะความโด่งเทียบเท่าโค้งปกติ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในคะแนนการรับรู ้การสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ และคะแนน
รวมของการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม ได้ดงั ตารางที่ 2
แหล่งจากครอบครัว ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างเพศ และระดับการศึกษา ในเรื่ อง
คะแนนการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม ทั้งในผลหลัก (Main effect) และผลปฏิสมั พันธ์ (Interaction
effect)

แหล่งจากเพื่อนเพศเดียวกัน พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระดับ .01 ใน
เรื่ องการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม โดยพบว่าเพศหญิงจะรับรู ้การสนับสนุนจากเพื่อนเพศเดียวกันมากกว่าเพศ
ชาย แต่ไม่พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มีคะแนนการรับรู ้การสนับสนุนจากเพื่อนเพศเดียวกัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และไม่พบผลปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งสองที่ส่งผลต่อคะแนนจากแหล่งนี้อีก
ด้วย
แหล่งจากเพื่อนต่างเพศ พบว่าเพศชายจะรับรู ้การสนับสนุนจากเพื่อนเพศตรงกันข้ามมากกว่าเพศหญิง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากเพื่อนเพศตรง
ข้ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และไม่พบผลปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งสองที่ส่งผลต่อคะแนนจากแหล่งนี้
อย่างมีนยั สาคัญอีกด้วย
แหล่งจากคู่รัก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างเพศ ในคะแนนการรับรู ้การสนับสนุนจาก
คู่รัก อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย จะมีคะแนนการรับรู ้การสนับสนุนจากคู่รัก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบผล
ปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งสองที่ส่งผลต่อคะแนนจากแหล่งนี้อย่างมีนยั สาคัญ

4

การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม

5

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเพศ และกลุ่มการศึกษาในการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม (* = p < .05; ** = p < .01)

แหล่งจากครอบครัว

แหล่งจากเพือ่ นเพศ
เดียวกัน

แหล่งจากเพือ่ นต่าง
เพศ

แหล่งจากคู่รัก

คะแนนรวม

กลุ่ม
ชาย – ม.ปลาย
ชาย – มหาวิทยาลัย
หญิง – ม.ปลาย
หญิง – มหาวิทยาลัย
ชาย – ม.ปลาย
ชาย – มหาวิทยาลัย
หญิง – ม.ปลาย
หญิง – มหาวิทยาลัย
ชาย – ม.ปลาย
ชาย – มหาวิทยาลัย
หญิง – ม.ปลาย
หญิง – มหาวิทยาลัย
ชาย – ม.ปลาย
ชาย – มหาวิทยาลัย
หญิง – ม.ปลาย
หญิง – มหาวิทยาลัย
ชาย – ม.ปลาย
ชาย – มหาวิทยาลัย
หญิง – ม.ปลาย
หญิง – มหาวิทยาลัย

M
16.66
17.07
16.44
17.07
Levene’s F = 1.47; df = 3, 116; sig = .23
16.62
16.59
17.34
18.13
Levene’s F = 0.44; df = 3, 116; sig = .73
15.61
16.54
13.51
14.59
Levene’s F = 1.97; df = 3, 116; sig = .12
14.93
15.61
13.43
15.13
Levene’s F = 2.52; df = 3, 116; sig = .06
63.81
65.81
60.72
64.92
Levene’s F = 0.83; df = 3, 116; sig = .48

SD
2.61
2.28
3.20
3.28
2.35
2.69
2.39
1.96
2.01
2.60
3.36
2.99
2.96
2.50
3.91
3.41
7.84
6.21
9.04
6.70

เพศ
การศึกษา
เพศ และการศึกษา
ค่าผิดพลาด
ค่ารวม
เพศ
การศึกษา
เพศ และการศึกษา
ค่าผิดพลาด
ค่ารวม
เพศ
การศึกษา
เพศ และการศึกษา
ค่าผิดพลาด
ค่ารวม
เพศ
การศึกษา
เพศ และการศึกษา
ค่าผิดพลาด
ค่ารวม
เพศ
การศึกษา
เพศ และการศึกษา
ค่าผิดพลาด
ค่ารวม

SS
0.36
8.15
0.35
966.16
975.20
38.59
4.27
5.08
646.55
693.97
122.70
30.24
0.16
904.91
1060.37
29.43
42.56
7.64
1231.88
1314.41
118.64
287.08
36.07
6637.99
7095.07

df
1
1
1
116
119
1
1
1
116
119
1
1
1
116
119
1
1
1
116
119
1
1
1
116
119

MS
0.36
8.15
0.35
8.33

F
0.04
0.98
0.04

38.59
4.27
5.08
5.57

6.92**
0.77
0.91

122.70
30.24
0.16
7.80

15.73**
3.88
0.02

29.43
42.56
7.64
10.62

2.77
4.01*
0.72

118.64
287.08
36.07
57.22

2.07
5.02*
0.63
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คะแนนรวม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ในคะแนนรวมการรับรู ้การสนับสนุนจากสังคม
อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย จะมีคะแนนรวมการรับรู ้การสนับสนุนจากสังคม
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบผล
ปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งสองที่ส่งผลต่อคะแนนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
การอภิปรายผล
การวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ที่หาความแตกต่างระหว่างเพศ และระดับการศึกษา ในการรับรู ้การสนับสนุนจาก
สังคม โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 120 คน ได้ผลงานวิจยั ดังต่อไปนี้
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งครอบครัว ได้ผลว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจาก
ในเพศ และระดับการศึกษา ในการรับรู ้การสนับสนุนจากแหล่งครอบครัว ถึงแม้วา่ การรับรู ้การสนับสนุนในกลุ่ม
ประชากรฮ่องกง (Cheng & Chan, 2004) จะพบว่าเพศชายรับรู ้การสนับสนุนกว่าเพศหญิง แต่อาจเนื่องด้วย
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูล ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาดี และครอบครัว
สนับสนุนการเรี ยนเป็ นอย่างดี จึงทาให้ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศ และไม่พบความแตกต่างในระหว่าง
ระดับการศึกษา อาจเป็ นเนื่องจากวัฒนธรรมไทย ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อระดับ
มหาวิทยาลัย ยังต้องร้องขอการสนับสนุนจากครอบครัวด้านการเงินอยู่ และการปฏิบตั ิตนของครอบครัวอาจไม่
แตกต่างกัน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนด้านต่างๆ
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งเพื่อนเพศเดียวกัน ได้ผลว่าเพศหญิงรับรู ้การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนเพศเดียวกันมากกว่าเพศชาย ซึ่งลักษณะของเพศหญิงจะสนิทในกลุ่ม จะรวมกันเป็ นกลุ่มเพื่อนเพศ
เดียวกันมากกว่าเพศชาย และเพศหญิงจะแบ่งปั นความรู ้สึกในกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน มากกว่าเพศชาย ดังนั้นจึงมี
ความแตกต่างระหว่างเพศดังกล่าว ส่วนระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
เพศเดียวกัน อาจจะเป็ นเพราะลักษณะการคบเพื่อนของระดับการศึกษาทั้งสอง ไม่แตกต่างกัน เช่น เพศชาย มี
ปั ญหาอาจไปปรึ กษาเพศชายเท่าใดในมัธยม ก็จะปรึ กษาเท่านั้นในระดับมหาวิทยาลัย
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งเพื่อนต่างเพศ ได้ผลว่าเพศชายรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนเพศตรงข้ามมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมักมีแนวโน้มที่จะไม่ขอการสนับสนุนทางด้านอารมณ์
จากเพื่อนเพศชาย แต่เป็ นปกติที่เพศชายมีแนวโน้มของการสนับสนุนทางด้านอารมณ์จากเพื่อนเพศหญิง ดังนั้นจึง
เกิดความแตกต่างระหว่างเพศในแหล่งเพื่อนต่างเพศ ส่วนระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการรับรู ้การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนต่างเพศ อาจจะเป็ นเพราะลักษณะการคบเพื่อนของระดับการศึกษาทั้งสอง ไม่แตกต่างกัน เช่น เพศ
ชาย มีปัญหาไปปรึ กษาเพศหญิงเท่าใดในมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะปรึ กษาเท่านั้นในระดับมหาวิทยาลัย
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากคู่รัก ได้ผลว่า ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศอย่างมีนยั สาคัญใน
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากคู่รัก อาจเนื่องจากระดับความสัมพันธ์ระดับคู่รัก ทาให้ต่างฝ่ ายต้องสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ทาให้ต่างคนรับรู ้การสนับสนุนจากคู่รักไม่ต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา พบว่าในระดับมหาวิทยาลัย
รับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากคู่รักมากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัยจะมีโอกาส
ในการใกล้ชิดกันมากขึ้น ทาให้ประเมินว่าได้การสนับสนุนจากคู่รักมากกว่า
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ได้ผลว่า ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศอย่างมีนยั สาคัญ อาจ
อธิบายได้วา่ ถึงแม้วา่ องค์ประกอบจากแหล่งการสนับสนุนทางสังคมต่างๆ แตกต่างกัน แต่ทว่า โดยรวมแล้ว ถ้า
เพศใดต้องการการสนับสนุนทางสังคม ก็จะสามารถหาแหล่งการสนับสนุนได้ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับ
การศึกษานั้น พบว่าระดับมหาวิทยาลัยจะรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมากกว่าระดับมัธยมศึกษา อาจเป็ น
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การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคม
เพราะว่า ในมหาวิทยาลัยมีความต้องการการสนับสนุนจากสังคมมากกว่า จึงทาให้รับรู ้การสนับสนุนทางสังคม
มากกว่า และอาจเป็ นเพราะว่าในวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีลกั ษณะยึดตนเป็ นศูนย์กลางมากกว่าวัย
มหาวิทยาลัย จึงทาให้อธิบายการสนับสนุนจากสังคมน้อยกว่าระดับมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อควรพิจารณาในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั น้อย และไม่กระจายกลุ่มมากนัก จึงทาให้ถา้
ทาซ้ าแล้ว อาจไม่ได้ผลตามงานวิจยั ครั้งนี้ และในเรื่ องการสนับสนุนทางสังคมจากคู่รัก ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ถามว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคู่รักอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อไม่ จึงทาให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการวิจยั ขึ้น
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