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งานวิจยัเป็นการศึกษา ความแตกต่างระหว่างเพศและระดบัการศึกษา ในการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคม 
(Perceived social support) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 120 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way 
ANOVA) พบว่าเพศหญิงมีการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคมจากเพ่ือนเพศเดียวกนัมากกว่า และเพศชาย
รับรู้การสนับสนุนจากเพ่ือนต่างเพศมากกว่า นอกจากน้ี พบว่ากลุ่มตวัอย่างระดบัมหาวิทยาลยัรับรู้การ
สนบัสนุนทางสงัคมโดยรวม และแหล่งจากคู่รักมากกวา่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
มีงานวจิยัจ านวนมากท่ีพบวา่การสนบัสนุนจากสังคม (Social support) ส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ โดยมี

ผลให้คนไม่พึงพอใจในสุขภาพของตนนอ้ยลง มีอาการท่ีแสดงออกถึงความไม่ปรกติน้อยลง และถูกวินิจฉัยว่า
เป็นความไม่ปกติต่างๆ นอ้ยลง และยงัพบวา่การรับรู้การสนบัสนุนจากสังคม (Perceived social support) สามารถ
ท านายผลทางบวกเหล่าน้ีไดดี้กวา่การสนบัสนุนจากสงัคม 

การรับรู้การสนบัสนุนจากสังคม เป็นการท่ีบุคคลหน่ึง รับรู้วา่สังคมภายนอกไม่วา่จะเป็นเพ่ือน พ่อแม่ 
ครอบครัว ผูบ้งัคบับญัชา ครู และอ่ืนๆ ไดใ้ห้การสนบัสนุนตนมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงตวัแปรน้ี น่าจะเก่ียวขอ้งกบั
ความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน กล่าวคือ พฤติกรรมการแสดงออกระหว่างเพศท่ีแตกต่างกัน อาจ
เน่ืองมาจากการรับรู้การสนบัสนุนจากสงัคมท่ีแตกต่างกนั หรือพฤติกรรมเหล่าน้ี อาจก่อให้เกิดการสนบัสนุนจาก
สงัคมท่ีแตกต่างกนัได ้

Cheng & Chang (2004) ไดเ้ก็บขอ้มูลในกลุ่มวยัรุ่นในฮ่องกง ตั้งแต่ชั้น ม.1 - 6 จ านวน 2,105 คน โดยใช้
แบบวดัการรับรู้การสนับสนุนจากสังคมหลายมิติ (Multidimensional Scale of Perceived Social Support: 
MSPSS) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยเคร่ืองมือน้ี จะประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้ ตามแหล่งท่ีมาของ
การสนบัสนุนทางสงัคม คือ การสนบัสนุนจากครอบครัว การสนบัสนุนจากเพื่อน และ การสนบัสนุนจากบุคคลท่ี
ส าคญัอ่ืนๆ ผลการวิจยัพบว่า การสนับสนุนจากบุคคลท่ีส าคญัอ่ืนๆ สามารถอธิบายไดด้้วยการสนับสนุนจาก
ครอบครัว และการสนบัสนุนจากเพ่ือนรวมกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ครอบครัวและเพ่ือนเป็นแหล่งท่ีมาของการรับรู้
การสนบัสนุนจากสงัคมไดดี้ท่ีสุด และพบวา่เด็กหญิงรับรู้การสนบัสนุนจากเพ่ือนมากกวา่เด็กชาย เน่ืองจากหญิง
จะมีความสนิทสนมต่อเพ่ือนในเพศเดียวกนัมากกวา่เพศชาย และเด็กหญิงรับรู้การสนบัสนุนจากครอบครัวนอ้ย
กวา่เด็กชาย อาจเป็นเพราะวา่เน่ืองจากเด็กหญิงคาดหวงัความสัมพนัธ์ในครอบครัวมากกวา่ชาย จึงท าให้เกิดคบั
ขอ้งใจต่อพอ่แม่ไดม้ากกวา่ชาย และเม่ือเด็กทั้งชายหญิงโตข้ึน จะรับรู้การสนบัสนุนจากครอบครัวนอ้ยกวา่วยัเด็ก 
ซ่ึงน่าจะมาจากเม่ือเด็กวยัรุ่นโตข้ึน จะมีความสนใจต่อเพ่ือนมากข้ึน ตอ้งการพฒันาเอกลกัษณ์แห่งตนผ่านเพ่ือน
ของตน พดูคุยเร่ืองเพศไดใ้นหมู่เพ่ือน อยากเป็นอิสระจากพอ่แม่ และมีปัญหาขดัแยง้กบัพ่อแม่มากข้ึน นอกจากน้ี 
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เด็กหญิงวยั ม.ปลาย จะรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนมากท่ีสุด และเด็กชายวยั ม.ตน้ จะรับรู้การสนับสนุนจาก
ครอบครัวมากท่ีสุด 

Matud et al. (2003) ไดเ้ก็บกลุ่มตวัอยา่งในสเปนจ านวน 3,105 คน ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 18 - 65 ปี โดยร้อยละ 
60 เป็นหญิง โดยน าแบบวดัการสนบัสนุนทางสังคม (Social support scale) แลว้น ากลุ่มตวัอยา่งทั้งสองเพศ ไป
วิเคราะห์องคป์ระกอบของแบบวดั พบวา่เพศหญิงจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบเดียว คือการรับรู้การสนบัสนุน
ทางสังคมในภาพรวม (Global perceived social support) ขณะท่ีเพศชายวิเคราะห์ไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 1) 
การสนบัสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) เช่น การเห็นอกเห็นใจ, การเอาใจใส่, การท าให้มัน่ใจวา่ตนมีค่า 
และ 2) การสนบัสนุนดา้นกายภาพ (Instrumental support) เช่น การช่วยเหลือดา้นการเงิน ดา้นแรงงาน แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมท่ีแตกต่างกนัในหญิงและชาย ความแตกต่างเหล่าน้ีจะ
หายไปไดถ้า้ควบคุมตวัแปรการเป็นสมาชิกในบทบาททางสังคม (Social role membership) ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้ภิปราย
ผลไวว้่าอาจเกิดจากการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีท าให้หญิงและชายมีบทบาททางสังคมและมีอาชีพ
การงานท่ีแตกต่างกนั ท าใหม้องการสนบัสนุนทางสงัคมแตกต่างกนัดว้ย 

Danette และคณะ(2002) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมและการซึมเศร้าของผูป่้วย
โรคมะเร็ง ท่ีอายแุละเพศแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่ง ผูป่้วยนอกท่ีเป็นโรคมะเร็งจ านวน 342 คนท่ีรายงานอาการ
ซึมเศร้า การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม ความพึงพอใจในระบบครอบครัว และเครือข่ายการสนบัสนุนทางสงัคม
ของเขา ผลการวจิยั ไม่พบความแตกต่างระหวา่งเพศหรืออายใุนความสมัพนัธ์ของตวัแปรการสนบัสนุนทางสงัคม
ต่ออาการซึมเศร้า แมว้า่จะไม่มีความส าคญัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ก็มีความสนใจท่ีมีความแตกต่างในเร่ืองการมี
เครือข่ายการสนบัสนุนสังคมท่ีมีขนาดใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัอาการซึมเศร้าท่ีไม่มีอาการสาหัสของผูป่้วยหญิง
และผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ย แต่ไม่มีผลกบัผูป่้วยชายและผูป่้วยท่ีมีอายุมาก โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ท่ีรับรู้วา่ไดรั้บ
การสนับสนุน และมีความพอใจกบัระบบครอบครัวมากจะมีความสัมพนัธ์กบัอาการซึมเศร้าท่ีไม่รุนแรง การ
คน้พบของการศึกษาน้ีเสนอวา่การแทรกแซงเพ่ือท่ีจะบรรเทาอาการซึมเศร้าของผูป่้วยมะเร็งสามารถออกแบบ
ลกัษณะพิเศษทางประชากร เช่นอายแุละเพศซึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ 

Janine J. Fernandes (1998) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและการ
ปรับตวัของนกัเรียนนานาชาติชาวเอเชียในมหาวทิยาลยัวกิตอเรียโดยใชเ้พศเป็นตวัช้ีวดั ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นเพศ
หญิง 37 คน และชาย 33 คนซ่ึงไดรั้บการวดัการรับรู้การสนบัสนุนทางสังคม, ทิศทางการรับรู้การสนบัสนุนทาง
สังคมส่วนบุคคล และการปรับตวัในมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี ยงัไดท้ าการสัมภาษณ์ชาย 6คน และหญิง 5 คนซ่ึง
เป็นชาวเอเชียเช้ือสายต่างๆ ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ เพศหญิงมีการรับรู้การสนบัสนุนจากบุคคลท่ีไวว้างใจ และการ
ปรับตวัทางวิชาการมากกว่าชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อยา่งไรก็ตามเพศไม่ใช่ตวัท านายท่ีมีนัยส าคญัในการ
ท านายผลการปรับตวัในมหาวิทยาลยัตวัด้านอ่ืนๆ โดยพบว่าการรับรู้ถึงเครือข่ายการสนับสนุนในทางบวก
(positive network orientation)  เป็นตวัท านายหลกัในการประสบความส าเร็จในการปรับตวัในมหาวทิยาลยั เหตุท่ี
ไม่พบความแตกต่างระหวา่งเพศในเร่ืองการปรับตวัผูว้ิจยัไดเ้สนอวา่อาจเป็นผลมาจากการท่ีเพศการท่ีเพศหญิงมี
ลกัษณะAndrogynous และ Instrumentality สูง หรืออาจเก่ียวกบัขอ้งทฤษฎี role constraint(บทบาทของขอ้จ ากดั) 
ซ่ึงใหข้อ้เสนอวา่ “เม่ือตน้เหตุของความตึงเครียดนั้นคงท่ี ความแตกต่างระหวา่งเพศในการจดัการกบัปัญหาก็จะ
หายไป” (Rosario, Shinn, Morch, & Huckabee,1988) 

Arlal. Day and Holly A. Livingstone ศึกษาความแตกต่างระหวา่งเพศในการรับรู้ความเครียดและการใช้
การสนบัสนุนทางสังคมให้เป็นประโยชน์ในนกัศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาจิตวิทยาระดบัปริญญาตรี
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จ านวน 186 คน เพศชาย 72 คนเพศหญิง 114 คน จาก Maritime University อาย ุ17 – 52 ปี ผลการวิจยัพบวา่ การ
รับรู้เหตุการณ์ท่ีมีความเครียดนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปตามหนา้ท่ีของแต่ละเพศ โดยเพศหญิงมีการระบุเหตุการณ์
ท่ีมีความเครียดในโรงเรียน เพ่ือนและงานมากกวา่ผูช้าย นอกจากน้ีเพศหญิงรายงานวา่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
เพ่ือนและครอบครัวมากกวา่ผูช้าย และเพศผูห้ญิงรายงานวา่พวกเธอใชก้ารสนับสนุนทางอารมณ์มากกว่าผูช้าย 
ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีอาจเป็นผลมาจากการขดัเหลาทางสังคม และวฒันธรรมในเร่ืองบทบาททางเพศของหญิง
และชายท่ีแตกต่างกนั Stoke and Wilson (1984) เสนอวา่ เน่ืองจากผูช้ายมีวฒันธรรมท่ีจะเป็นอิสระ ดงันั้นพวกเขาจะ
หลีกเล่ียงการใชแ้หล่งสนบัสนุนทางสงัคม ในทางกลบักนัผูห้ญิงมีวฒันธรรมเก่ียวกบัการพ่ึงพาและการแสดงออก
ทางอารมณ์อาจท าใหก้ารใชแ้หล่งสนบัสนุนทางสงัคมไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูช้าย  
 

วธีิการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี มีจ านวน 120 คน เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 61 

คน ซ่ึงแบ่งเป็นหญิง 32 คนและชาย 29 คน และเป็นนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัจ านวน 59 คน ซ่ึงแบ่งเป็น
หญิงจ านวน 30 คน และชายจ านวน 29 คน โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental 

sampling) กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 15 – 23 ปี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดดัแปลงมาจากแบบวดัการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมหลายมิติ 
(Multidimensional Scale of Perceived Social Support: MSPSS) ของ Zimet, Dahlem, 

Zimet, Farley (1998 อา้งถึง Cheng & Chan, 2004) เป็นมาตรวดัแบบลิเคิท (Likert scale) 5 

ระดบั ตั้งแต่ 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ถึง 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีจ านวน 12 ขอ้ โดยแบ่งตามแหล่งของการ
สนบัสนุน เป็น 4 ขอ้จากครอบครัว 4 ขอ้จากเพื่อน และ 4 ขอ้จากบุคคลท่ีส าคญั ผูว้จิยัไดต้ดัขอ้กระทงในดา้น
บุคคลท่ีส าคญั (Significant others) ออกไปตามการวจิยัของ Cheng & Chan (2004) เน่ืองจากไม่
สามารถแยกองคป์ระกอบออกจากเพ่ือนหรือครอบครัวได ้และผูว้จิยัไดแ้บ่งองคป์ระกอบดา้นเพื่อนเป็นเพื่อนเพศ
เดียวกนั และเพ่ือนต่างเพศข้ึน และเพ่ิมแหล่งการสนบัสนุนจากคู่รักข้ึนมาอีกดา้นหน่ึง รวมเป็น 4 ดา้นของแหล่ง
สนบัสนุน คือ จากครอบครัว เพ่ือนเพศเดียวกนั เพ่ือนต่างเพศ และคู่รัก ดา้นละ 4 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 16 ขอ้ โดยค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของคอร์นบาค (Cronbach alpha coefficient) ในแหล่งจากครอบครัวเท่ากบั .85 

แหล่งจากเพ่ือนเพศเดียวกนัเท่ากบั .82 แหล่งจากเพ่ือนต่างเพศเท่ากบั .82 และแหล่งจากคู่รักเท่ากบั .88 และ
รวมจากทุกแหล่งเป็นคะแนนรวมมีค่าเท่ากบั .84 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) โดยตวั
แปรตาม เป็นคะแนนรวมการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม และคะแนนในแต่ละแหล่งของการสนบัสนุนทาง
สงัคม ซ่ึงมี ครอบครัว เพ่ือนเพศเดียวกนั เพ่ือนต่างเพศ และคู่รัก และตวัแปรตน้เป็น เพศ (หญิง หรือชาย) และ
การศึกษา (มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือมหาวทิยาลยั) โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนของเลอวนี (Levene’s 

test) เพื่อท่ีจะทดสอบความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่ม (Homogeneity of variance)  

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ค่าสถิติพ้ืนฐาน จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน เป็นเพศชาย 58 คนและเพศหญิงจ านวน 62 คน 
เรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 61 คน และเรียนอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยัจ านวน 59 คน ส่วน
ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนรวมการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม และคะแนนในแต่ละแหล่งของการสนบัสนุน
ทางสงัคม เป็นดงัตารางท่ี 1 
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จากค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนการรับรู้ทางสงัคม จะพบวา่การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมรวม จะมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 63.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.72 โดยค่าต ่าสุดจะเท่ากบั 32 (ค่าท่ีเป็นไปได้
เท่ากบั 16) และค่าสูงสุดเท่ากบั 77 (ค่าท่ีเป็นไปไดเ้ท่ากบั 80) โดยการกระจายจะเบซ้า้ย และมีความโด่งสูงกวา่
โคง้ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนรวมและคะแนนแต่ละองคป์ระกอบของการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม 

คะแนนการรับรู้การ
สนบัสนุนทางสงัคม 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย SD 
ความเบ ้ ความโด่ง 

t SD t SD 
แหล่งจากครอบครัว 6 20 16.80 2.86 -0.95 0.22 0.88 0.44 

แหล่งจากเพ่ือนเพศเดียวกนั 8 20 17.18 2.41 -0.74 0.22 0.84 0.44 
แหล่งจากเพ่ือนต่างเพศ 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 

 

 ส่วนคะแนนการรับรู้ทางสงัคมจากแหล่งต่างๆ พบวา่จาก 4 แหล่งจะมีค่าเฉล่ียตั้งแต1่4.74 ถึง 17.18 

โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ 2.41 ถึง 3.32 โดยการกระจายของขอ้มูลทั้ง 4 แหล่ง จะเบไ้ปทางซา้ย
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนความโด่ง แหล่งจากครอบครัว และแหล่งจากคู่รัก จะมีความโด่งสูงกวา่โคง้ปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนแหล่งจากเพ่ือนทั้งเพศเดียวกนัและตา่งเพศ จะความโด่งเทียบเท่าโคง้ปกติ 

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มในคะแนนการรับรู้การสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆ และคะแนน
รวมของการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม ไดด้งัตารางท่ี 2 

 แหล่งจากครอบครัว ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งเพศ และระดบัการศึกษา ในเร่ือง
คะแนนการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม ทั้งในผลหลกั (Main effect) และผลปฏิสมัพนัธ์ (Interaction 

effect)  

แหล่งจากเพ่ือนเพศเดียวกนั พบวา่เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระดบั .01 ใน
เร่ืองการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม โดยพบวา่เพศหญิงจะรับรู้การสนบัสนุนจากเพ่ือนเพศเดียวกนัมากกวา่เพศ
ชาย แต่ไม่พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลใหมี้คะแนนการรับรู้การสนบัสนุนจากเพ่ือนเพศเดียวกนั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และไม่พบผลปฏิสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งสองท่ีส่งผลต่อคะแนนจากแหล่งน้ีอีก
ดว้ย 
 แหล่งจากเพ่ือนต่างเพศ พบวา่เพศชายจะรับรู้การสนบัสนุนจากเพ่ือนเพศตรงกนัขา้มมากกวา่เพศหญิง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนระดบัการศึกษาไม่ส่งผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากเพ่ือนเพศตรง
ขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบผลปฏิสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งสองท่ีส่งผลต่อคะแนนจากแหล่งน้ี
อยา่งมีนยัส าคญัอีกดว้ย  

แหล่งจากคู่รัก ไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งเพศ ในคะแนนการรับรู้การสนบัสนุนจาก
คู่รัก อยา่งไรก็ตาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยั จะมีคะแนนการรับรู้การสนบัสนุนจากคู่รัก
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่พบผล
ปฏิสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งสองท่ีส่งผลต่อคะแนนจากแหล่งน้ีอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มเพศ และกลุ่มการศึกษาในการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม (* = p < .05; ** = p < .01) 
 กลุ่ม M SD  SS df MS F 

แหล่งจากครอบครัว 

ชาย – ม.ปลาย 16.66 2.61 เพศ 0.36 1 0.36 0.04 
ชาย – มหาวทิยาลยั 17.07 2.28 การศึกษา 8.15 1 8.15 0.98 
หญิง – ม.ปลาย 16.44 3.20 เพศ และการศึกษา 0.35 1 0.35 0.04 
หญิง – มหาวทิยาลยั 17.07 3.28 ค่าผดิพลาด 966.16 116 8.33  

Levene’s F = 1.47; df = 3, 116; sig = .23 ค่ารวม 975.20 119   

แหล่งจากเพือ่นเพศ
เดียวกนั 

ชาย – ม.ปลาย 16.62 2.35 เพศ 38.59 1 38.59 6.92** 
ชาย – มหาวทิยาลยั 16.59 2.69 การศึกษา 4.27 1 4.27 0.77 
หญิง – ม.ปลาย 17.34 2.39 เพศ และการศึกษา 5.08 1 5.08 0.91 
หญิง – มหาวทิยาลยั 18.13 1.96 ค่าผดิพลาด 646.55 116 5.57  

Levene’s F = 0.44; df = 3, 116; sig = .73 ค่ารวม 693.97 119   

แหล่งจากเพือ่นต่าง
เพศ 

ชาย – ม.ปลาย 15.61 2.01 เพศ 122.70 1 122.70 15.73** 
ชาย – มหาวทิยาลยั 16.54 2.60 การศึกษา 30.24 1 30.24 3.88 
หญิง – ม.ปลาย 13.51 3.36 เพศ และการศึกษา 0.16 1 0.16 0.02 
หญิง – มหาวทิยาลยั 14.59 2.99 ค่าผดิพลาด 904.91 116 7.80  

Levene’s F = 1.97; df = 3, 116; sig = .12 ค่ารวม 1060.37 119   

แหล่งจากคู่รัก 

ชาย – ม.ปลาย 14.93 2.96 เพศ 29.43 1 29.43 2.77 
ชาย – มหาวทิยาลยั 15.61 2.50 การศึกษา 42.56 1 42.56 4.01* 
หญิง – ม.ปลาย 13.43 3.91 เพศ และการศึกษา 7.64 1 7.64 0.72 
หญิง – มหาวทิยาลยั 15.13 3.41 ค่าผดิพลาด 1231.88 116 10.62  

Levene’s F = 2.52; df = 3, 116; sig = .06 ค่ารวม 1314.41 119   

คะแนนรวม 

ชาย – ม.ปลาย 63.81 7.84 เพศ 118.64 1 118.64 2.07 
ชาย – มหาวทิยาลยั 65.81 6.21 การศึกษา 287.08 1 287.08 5.02* 
หญิง – ม.ปลาย 60.72 9.04 เพศ และการศึกษา 36.07 1 36.07 0.63 
หญิง – มหาวทิยาลยั 64.92 6.70 ค่าผดิพลาด 6637.99 116 57.22  

Levene’s F = 0.83; df = 3, 116; sig = .48 ค่ารวม 7095.07 119   
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คะแนนรวม ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ในคะแนนรวมการรับรู้การสนบัสนุนจากสงัคม 
อยา่งไรก็ตาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยั จะมีคะแนนรวมการรับรู้การสนบัสนุนจากสงัคม
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่พบผล
ปฏิสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งสองท่ีส่งผลต่อคะแนนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 

การอภิปรายผล 

 การวจิยัน้ี เป็นงานวจิยัท่ีหาความแตกต่างระหวา่งเพศ และระดบัการศึกษา ในการรับรู้การสนบัสนุนจาก
สงัคม โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน ไดผ้ลงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากแหล่งครอบครัว ไดผ้ลวา่ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจาก
ในเพศ และระดบัการศึกษา ในการรับรู้การสนบัสนุนจากแหล่งครอบครัว ถึงแมว้า่การรับรู้การสนบัสนุนในกลุ่ม
ประชากรฮ่องกง (Cheng & Chan, 2004) จะพบวา่เพศชายรับรู้การสนบัสนุนกวา่เพศหญิง แต่อาจเน่ืองดว้ย
ความแตกต่างทางวฒันธรรม และกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการศึกษาดี และครอบครัว
สนบัสนุนการเรียนเป็นอยา่งดี จึงท าใหไ้ม่พบความแตกต่างระหวา่งเพศ และไม่พบความแตกต่างในระหวา่ง
ระดบัการศึกษา อาจเป็นเน่ืองจากวฒันธรรมไทย ไม่วา่จะอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบั
มหาวทิยาลยั ยงัตอ้งร้องขอการสนบัสนุนจากครอบครัวดา้นการเงินอยู ่และการปฏิบติัตนของครอบครัวอาจไม่
แตกต่างกนั ทั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัมหาวทิยาลยั ในการสนบัสนุนดา้นต่างๆ 

 การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากแหล่งเพ่ือนเพศเดียวกนั ไดผ้ลวา่เพศหญิงรับรู้การสนบัสนุนทาง
สงัคมจากเพื่อนเพศเดียวกนัมากกวา่เพศชาย ซ่ึงลกัษณะของเพศหญิงจะสนิทในกลุ่ม จะรวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือนเพศ
เดียวกนัมากกวา่เพศชาย และเพศหญิงจะแบ่งปันความรู้สึกในกลุ่มเพ่ือนเพศเดียวกนั มากกวา่เพศชาย ดงันั้นจึงมี
ความแตกต่างระหวา่งเพศดงักล่าว ส่วนระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลตอ่การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อน
เพศเดียวกนั อาจจะเป็นเพราะลกัษณะการคบเพ่ือนของระดบัการศึกษาทั้งสอง ไม่แตกต่างกนั เช่น เพศชาย มี
ปัญหาอาจไปปรึกษาเพศชายเท่าใดในมธัยม ก็จะปรึกษาเท่านั้นในระดบัมหาวทิยาลยั  
 การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากแหล่งเพ่ือนต่างเพศ ไดผ้ลวา่เพศชายรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม
จากเพ่ือนเพศตรงขา้มมากกวา่เพศหญิง เน่ืองจากเพศหญิงมกัมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ขอการสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์
จากเพ่ือนเพศชาย แต่เป็นปกติท่ีเพศชายมีแนวโนม้ของการสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์จากเพ่ือนเพศหญิง ดงันั้นจึง
เกิดความแตกต่างระหวา่งเพศในแหล่งเพ่ือนต่างเพศ ส่วนระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนทาง
สงัคมจากเพ่ือนต่างเพศ อาจจะเป็นเพราะลกัษณะการคบเพ่ือนของระดบัการศึกษาทั้งสอง ไม่แตกตา่งกนั เช่น เพศ
ชาย มีปัญหาไปปรึกษาเพศหญิงเท่าใดในมธัยมศึกษาตอนปลาย ก็จะปรึกษาเท่านั้นในระดบัมหาวทิยาลยั 
 การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคู่รัก ไดผ้ลวา่ ไม่พบความแตกต่างระหวา่งเพศอยา่งมีนยัส าคญัใน
การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคู่รัก อาจเน่ืองจากระดบัความสมัพนัธ์ระดบัคู่รัก ท าใหต้่างฝ่ายตอ้งสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั ท าใหต้่างคนรับรู้การสนบัสนุนจากคู่รักไม่ต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา พบวา่ในระดบัมหาวทิยาลยั
รับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคู่รักมากกวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาจเป็นเพราะมหาวทิยาลยัจะมีโอกาส
ในการใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ท าใหป้ระเมินวา่ไดก้ารสนบัสนุนจากคู่รักมากกวา่ 
 การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมโดยรวม ไดผ้ลวา่ ไม่พบความแตกต่างระหวา่งเพศอยา่งมีนยัส าคญั อาจ
อธิบายไดว้า่ ถึงแมว้า่องคป์ระกอบจากแหล่งการสนบัสนุนทางสงัคมต่างๆ แตกต่างกนั แตท่วา่ โดยรวมแลว้ ถา้
เพศใดตอ้งการการสนบัสนุนทางสงัคม ก็จะสามารถหาแหล่งการสนบัสนุนไดไ้ม่แตกต่างกนั ส่วนระดบั
การศึกษานั้น พบวา่ระดบัมหาวทิยาลยัจะรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมโดยรวมมากกวา่ระดบัมธัยมศึกษา อาจเป็น
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เพราะวา่ ในมหาวทิยาลยัมีความตอ้งการการสนบัสนุนจากสงัคมมากกวา่ จึงท าใหรั้บรู้การสนบัสนุนทางสงัคม
มากกวา่ และอาจเป็นเพราะวา่ในวยัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะมีลกัษณะยดึตนเป็นศูนยก์ลางมากกวา่วยั
มหาวทิยาลยั จึงท าใหอ้ธิบายการสนบัสนุนจากสงัคมนอ้ยกวา่ระดบัมหาวทิยาลยัดว้ย 
 ขอ้ควรพิจารณาในการวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยันอ้ย และไม่กระจายกลุ่มมากนกั จึงท าใหถ้า้
ท าซ ้ าแลว้ อาจไม่ไดผ้ลตามงานวจิยัคร้ังน้ี และในเร่ืองการสนบัสนุนทางสงัคมจากคู่รัก ผูว้จิยัไม่ไดถ้ามวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีคู่รักอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่ จึงท าใหอ้าจเกิดขอ้ผิดพลาดในการวจิยัข้ึน 
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