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เพศและความเครียด 
 Misra et al. (2000) พบวา่ผูห้ญิงมกัจะรายงานวา่พวกเธอมีประสบการณ์ทางวชิาการทีเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
ความเครียดมากกวา่ผูช้าย Misra et al. (2000) สรุปวา่ผูช้ายจะรับรู้เหตุการณ์ในชีวติวา่มีความเครียดและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ใหเ้ป็นไปในดา้นบวกมากกวา่ผูห้ญิง Narayanan, Menon, and Spector (1999) พบวา่ความ
ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลนั้นเป็นแหล่งของความเครียดในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย McDonough and Walters (2001) 
เสนอวา่ ผูห้ญิงรายงานวา่ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความเครียดนั้นจะสมัพนัธ์กบัชีวติในสงัคม ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น เด็ก 
สุขภาพของครอบครัว และความเครียดท่ีเกิดจากการท างานมากกวา่ผูช้าย นอกจากน้ียงัพบวา่ผูช้ายรายงานวา่ส่ิงท่ี
ท าใหเ้กิดความเครียดนั้นมีความสมัพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินมากกวา่ผูห้ญิง 
 Gardiner and Tiggermann (1999) พบวา่ผูห้ญิงจะรายงานวา่งานเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในระดบั
ท่ีสูง โดยจะอยูใ่นส่วนของการขาดอ านาจในองคก์าร การแบ่งพรรคแบ่งพวก มากกวา่ผูช้ายทั้งในต าแหน่งท่ีผูช้าย
เด่นและทั้งในต าแหน่งท่ีผูห้ญิงเด่นก็ตาม ในท านองเดียวกนั Lundberg and Frankenhaeuser (1999) พบวา่ผูห้ญิง
รายงานการรับรู้ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในระดบัท่ีสูงกวา่ผูช้าย โดยจะอยูใ่นส่วนของการเพ่ิมความคาดหวงั 
การขาดการส่ือสาร และการขาดวสิยัทศัน์เก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสงัคม Wohlgemuth and Betz (1991) พบวา่
ผูห้ญิงรายงานเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในชีวติมากกวา่ผูช้าย  
 ในการวจิยัน้ีมีการตั้งสมมติฐานไวว้า่เม่ือเผชิญหนา้กบัส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ผูห้ญิงจะรับรู้ถึง
ความเครียดไดดี้กวา่ผูช้าย เรียกวา่สมมติฐานความแตกต่างของความอ่อนแอ (Differential vulnerability) ใน
ขณะเดียวกนัผูห้ญิงจะระบุวา่ประสบการณ์นั้นๆ มีความเครียดมากกวา่ผูช้าย เรียกวา่สมมติฐานความแตกต่างใน
การเปิดเผย (Differential exposure)  
 
สมมติฐานท่ี 1 
 เม่ือผูช้ายและผูห้ญิงเห็นเหตุการณ์ พวกเขาจะมีความแตกต่างกนัในการระบุระดบัความเครียดของ
เหตุการณ์ โดยผูห้ญิงจะรับรู้วา่ทุกๆ เหตุการณ์มีความเครียดมากกวา่ผูช้าย  



 
การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
 การสนบัสนุนทางสงัคม คือกลไกการจดัการกบัอารมณ์เม่ือตอ้งเผชิญกบัความเครียด (Monnier, Stone, 
Hobfoll, & Johnson, 1998; Stokes & Willson, 1984) House (1981) ใหค้  าจ ากดัความของการสนบัสนุนทางสงัคม
ไวว้า่ การใหค้วามห่วงใยทางอารมณ์ การใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือการประเมินระหวา่งบุคคล Barrera 
(1986) เนน้การไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม คือการรับรู้เก่ียวกบัคุณค่าของการสนบัสนุนและรับรู้วา่พวกเขาจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากใคร แต่ส่ิงเหล่าน้ีก็ไม่มีความส าคญัเท่ากบัความเช่ือของบุคคล  
เพศและแหล่งของการสนับสนุน 
 โดยทัว่ไปนั้นผูห้ญิงเม่ือเผชิญกบัความเครียดมกัจะใชก้ารสนบัสนุนทางสงัคมไดดี้กวา่และมากกวา่
ผูช้าย (เช่น Ptacek, Smith, & Zanas, 1992; Wohlgemuth & Betz, 1991) ตวัอยา่งเช่น Belle (1987) ทบทวนการ
วจิยัต่างๆ จึงพบวา่ ผูห้ญิงจะใชก้ารสนบัสนุนทางสงัคมในจ านวนคร้ังท่ีมากกวา่ผูช้าย ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สงัคมมากกวา่ผูช้าย และจะหาการสนบัสนุนทางสงัคมจากแหล่งตา่งๆ มากกวา่ผูช้าย ซ่ึงอาจเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์การขดัเกลาทางสงัคม (socialization) (Monnier et al., 1998) โดยผูห้ญิงไดรั้บการขดัเกลาให้
ไวว้างใจผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูช้ายจะไดรั้บการขดัเกลาใหเ้ป็นอิสระและระงบัการแสดงออกทางอารมณ์ 
 ผูห้ญิงและผูช้ายอาจจะใชร้ะดบัความแตกต่างของแหล่งการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีเฉพาะเจาะจง 
Greenglass (1993) พบวา่ผูช้ายไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหนา้มากกวา่ผูห้ญิง อยา่งไรก็ตามผูห้ญิงพยายามท่ีจะ
แกปั้ญหาโดยหนัไปหาเพ่ือน (Greenglass et al., 1990) และหนัไปหาเพ่ือนร่วมงานหรือครอบครัว (Narayanan et 
al., 1999) มากกวา่ผูช้าย และผูห้ญิงพยายามท่ีจะสร้างเครือข่ายการสนบัสนุนทางสงัคมมากกวา่ผูช้าย (เช่น Stokes 
& Wilson, 1984; Wohlgemuth & Betz, 1991) 
 
สมมติฐานท่ี 2 
 ผูห้ญิงและผูช้ายจะแตกต่างกนัในการใชแ้หล่งสนบัสนุนทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น 
เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน คู่สมรส สมาชิกครอบครัว อาจารย ์และสตัวเ์ล้ียง โดยผูห้ญิงจะรายงานการแสวงหาแหล่ง
การสนบัสนุนทางสงัคมทุกแหล่งไดดี้กวา่ผูช้าย 
 
ชนิดของการสนับสนนุ 
 แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทางอารมณ์ (emotional) เช่น การเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก 
ทางขอ้มูลข่าวสาร (informational) เป็นการใหข้อ้มูลและการแนะน าเพ่ือช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาได ้การเป็น
เคร่ืองมือให ้(instrumental) เช่น หาเวลา หรือช่วยในการฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา และการ
ประเมิน (appraisal) เช่น การใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการแสดงออกต่างๆ เป็นตน้ (House, 1981)  
 
เพศและชนิดของการสนับสนนุ 
 ผูช้ายมกัจะใชรู้ปแบบการสนบัสนุนทางขอ้มูลและการเป็นเคร่ืองมือไดดี้กวา่ผูห้ญิง (เช่น Monnier et 
al., 1998; Olson & Shultz, 1994) ในขณะท่ีผูห้ญิงจะใชก้ารสนบัสนุนทางอารมณ์ไดดี้กวา่ผูช้าย (เช่น Olson & 
Shultz, 1994; Porter & Stone, 1995)  
 



สมมติฐานท่ี 3 
 ผูช้ายและผูห้ญิงจะแตกต่างกนัในเร่ืองการใชก้ารสนบัสนุนชนิดต่างๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ โดยผูห้ญิงจะ
แสวงหาการสนบัสนุนทางอารมณ์ไดดี้กวา่ผูช้าย ในขณะท่ีผูช้ายจะแสวงหาการสนบัสนุนทางขอ้มูลและการเป็น
เคร่ืองมือไดดี้กวา่ผูห้ญิง 
 
 
 
สมมติฐานท่ี 4 
 หลงัจากควบคุมผลกระทบของการไดรั้บความเครียดแลว้ ผูห้ญิงจะยงัคงแสวงหาการสนบัสนุนทาง
สงัคมจากทุกๆ แหล่งมากกวา่ผูช้าย ผูห้ญิงยงัคงหาการสนบัสนุนทางอารมณ์ในระดบัท่ีมากกวา่ผูช้าย โดยผูช้ายจะ
แสวงหาการสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลและการเป็นเคร่ืองมือในระดบัท่ีมากกวา่ผูห้ญิง 
 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการ 
 กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาจิตวทิยาระดบัปริญญาตรีจ านวน 186 คน แบ่งเป็นเพศชาย 72 คนและเพศหญิง 
114 คน จาก Maritime University มีช่วงอายรุะหวา่ง 17 – 52 ปี โดยมีค่าเฉล่ียอายคืุอ 21.5 ปี ปัจจุบนัเป็นพนกังาน
รับเงินเดือนจ านวน 103 คน และมีสตัวเ์ล้ียงจ านวน 109 คน โดยผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัจะถูกถามเก่ียวกบัสถานภาพ ซ่ึง
แต่งงานแลว้จ านวน 7 คน อยูด่ว้ยกนักบัคู่รักจ านวน 23 คน อีก 72 คนก าลงัคบกบัคู่รักอยู ่และ 84 คนเป็นโสด 
 เหตุการณ์ท่ีก าหนดไวมี้ 5 เหตุการณ์ดว้ยกนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัท่ีท างาน ครอบครัว ความสมัพนัธ์ เพ่ือน 
และโรงเรียน ซ่ึงทั้ง 5 เหตุการณ์นั้นมีพ้ืนฐานอยูบ่นสถานการณ์ทัว่ไปท่ีเป็นความเครียดของนกัศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยั  

ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัจะอ่านเหตุการณ์และใหร้ะดบัของความเครียดท่ีจะน าพวกเขาไปสู่แหล่งการสนบัสนุน
ทางสงัคมท่ีแตกต่าง 6 แหล่ง เช่น เพ่ือนท่ีท างาน คู่สมรส เพ่ือน สมาชิกครอบครัว อาจารย ์สตัวเ์ล้ียง และพวกเขา
จะบอกวา่ในเหตุการณ์นั้นๆ จะไปหาแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมชนิดใด เช่น การสนบัสนุนทางอารมณ์ การ
สนบัสนุนทางขอ้มูล การสนบัสนุนทางการเป็นเคร่ืองมือ การสนบัสนุนทางดา้นการประเมิน ในขณะเดียวกนั
ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัอาจจะตอบวา่ไม่หาแหล่งสนบัสนุนใดๆ เลยโดยใชค้  าวา่ “ไม่มี” (“not at all”) เหตกุารณ์ท่ีแสดง
ใหผู้เ้ขา้ร่วมการวจิยัไดดู้นั้นจะเป็นเหตุการณ์ท่ีตอ้งใชคู้่สมรส เพ่ือนท่ีท างาน หรือสตัวเ์ป็นแหล่งสนบัสนุนทาง
สงัคมเท่านั้น เน่ืองจากวา่เพ่ือน สมาชิกครอบครัว และอาจารยน์ั้นเป็นแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับทุกเหตุการณ์ โดยในการเสนอเหตุการณ์ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการวจิยันั้นจะเสนอโดยการสุ่ม 
 
สรุปผลกำรวจิยั 
เพศและความเครียด 
 ทางผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไวว้า่ ผูช้ายและผูห้ญิงจะมีความแตกต่างกนัในการรับรู้เหตุการณ์ท่ีมี
ความเครียด จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่การรับรู้เหตุการณ์ท่ีมีความเครียดนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปตามหนา้ท่ีของ
แต่ละเพศ โดยผูห้ญิงนั้นจะระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเครียดในโรงเรียน เพ่ือน และงานมากกวา่ผูช้าย 
 



เพศและแหล่งสนับสนุนทางสังคม 
 ทางผูว้จิยัตั้งสมมติฐานไวว้า่ ผูช้ายและผูห้ญิงจะแตกต่างกนัในการใชแ้หล่งการสนบัสนุนทางสงัคม 
จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ผูห้ญิงจะรายงานวา่พวกเขาไดรั้บการสนบัสนุนจากเพ่ือนและครอบครัวมากกวา่ผูช้าย  
 
เพศและชนิดของแหล่งสนับสนนุทางสังคม 
 ทางผูว้จิยัตั้งสมมติฐานวา่ ผูช้ายและผูห้ญิงจะแตกต่างกนัในการใชช้นิดของแหล่งสนบัสนุนทางสงัคม
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางอารมณ์ การสนบัสนุนทางขอ้มูล การสนบัสนุนทางการประเมิน 
และการสนบัสนุนทางการเป็นเคร่ืองมือให ้จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูห้ญิงรายงานวา่พวกเธอใชก้ารสนบัสนุน
ทางอารมณ์มากกวา่ผูช้าย 
 
กำรอภิปรำยผล 
 
เพศและความเครียด 
 จากการวจิยัพบวา่ ผูห้ญิงไดรั้บความเครียดจากโรงเรียน เพ่ือน และท่ีท างานมากกวา่ผูช้าย ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ในบางสถานการณ์ระดบัความเครียดของผูห้ญิงและผูช้ายนั้นจะมีความแตกต่างกนั 
 ความแตกต่างในการรับรู้ความเครียดอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างทางเพศท่ีเกิดจากการขดัเกลาทาง
สงัคม โดยผูห้ญิงอาจจะพอใจมากกวา่ในการยอมรับเหตุการณ์ท่ีมีความเครียด 
 อยา่งไรก็ตามผูช้ายและผูห้ญิงไม่มีความแตกต่างกนัในการรับรู้ความเครียดในเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
ครอบครัวและความสมัพนัธ์ต่างๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูช้ายและผูห้ญิงไดรั้บความเครียดในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัเม่ือ
เผชิญหนา้กบัครอบครัวและปัญหาความสมัพนัธ์ 
 
เพศและแหล่งสนับสนุนทางสังคม 
 ผลการวจิยัสนบัสนุนสมมติฐานท่ีวา่ ผูช้ายและผูห้ญิงแตกต่างกนั เม่ือเกิดความเครียดผูช้ายและผูห้ญิงจะ
หาแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั จากการวจิยัก่อนหนา้น้ี (เช่น Etzion, 1984) เสนอวา่ ผูห้ญิงรายงานวา่
พวกเธอจะหาการสนบัสนุนจากเพ่ือนและสมาชิกครอบครัวในระดบัท่ีมากกวา่ผูช้ายในการจดัการกบัความเครียด 
อยา่งไรก็ตามไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายในการหาการสนบัสนุนจากแหล่งอ่ืน 
 Greenhaus and Parasuraman (1994) เสนอวา่ความแตกต่างนั้นอาจจะเกิดจากวฒันธรรมในเร่ืองบทบาท
ทางเพศของผูช้ายและผูห้ญิง Stoke and Wilson (1984) เสนอวา่ เน่ืองจากผูช้ายมีวฒันธรรมท่ีจะเป็นอิสระ ดงันั้น
พวกเขาจะหลีกเล่ียงการใชแ้หล่งสนบัสนุนทางสงัคม ในทางกลบักนัผูห้ญิงมีวฒันธรรมเก่ียวกบัการพ่ึงพาและ
การแสดงออกทางอารมณ์อาจท าใหก้ารใชแ้หล่งสนบัสนุนทางสงัคมไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูช้าย (Stokes & 
Willson, 1984) หรือในอีกนยัหน่ึงคือ ผูช้ายจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเน่ืองจากวา่พฤติกรรมนั้นไม่
สอดคลอ้งกบับทบาททางเพศท่ีสงัคมคาดหวงั (Belle, 1987) Barbee et al. (1993) เสนอวา่ ผูห้ญิงอาจจะไดรั้บการ
ยอมรับในการแกปั้ญหาโดยขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมากกวา่ ในขณะท่ีผูช้ายมกัถูกคาดหวงัวา่ใหแ้กปั้ญหาได้
ดว้ยตนเอง  
 



เพศและชนิดของการสนับสนนุ 
 ในการศึกษาปัจจุบนัผูช้ายและผูห้ญิงไม่แตกต่างกนัในการใชก้ารสนบัสนุนดา้นการประเมิน ดา้นขอ้มูล 
และดา้นการเป็นเคร่ืองมือ แต่ผูห้ญิงจะใชก้ารสนบัสนุนดา้นอารมณ์ไดดี้กวา่ผูช้าย ซ่ึงสนบัสนุนงานวจิยัท่ีผา่นมา 
(เช่น Porter & Stone, 1995) และความแตกต่างจะปรากฎโดยเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งในการรับรู้
ความเครียดของเหตุการณ์ 


