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เพศและความเครี ยด
Misra et al. (2000) พบว่าผูห้ ญิงมักจะรายงานว่าพวกเธอมีประสบการณ์ทางวิชาการทีเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิด
ความเครี ยดมากกว่าผูช้ าย Misra et al. (2000) สรุ ปว่าผูช้ ายจะรับรู ้เหตุการณ์ในชีวติ ว่ามีความเครี ยดและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้เป็ นไปในด้านบวกมากกว่าผูห้ ญิง Narayanan, Menon, and Spector (1999) พบว่าความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้นเป็ นแหล่งของความเครี ยดในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย McDonough and Walters (2001)
เสนอว่า ผูห้ ญิงรายงานว่าสิ่ งที่ทาให้เกิดความเครี ยดนั้นจะสัมพันธ์กบั ชีวติ ในสังคม ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เด็ก
สุขภาพของครอบครัว และความเครี ยดที่เกิดจากการทางานมากกว่าผูช้ าย นอกจากนี้ยงั พบว่าผูช้ ายรายงานว่าสิ่ งที่
ทาให้เกิดความเครี ยดนั้นมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเงินมากกว่าผูห้ ญิง
Gardiner and Tiggermann (1999) พบว่าผูห้ ญิงจะรายงานว่างานเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความเครี ยดในระดับ
ที่สูง โดยจะอยูใ่ นส่วนของการขาดอานาจในองค์การ การแบ่งพรรคแบ่งพวก มากกว่าผูช้ ายทั้งในตาแหน่งที่ผชู ้ าย
เด่นและทั้งในตาแหน่งที่ผหู ้ ญิงเด่นก็ตาม ในทานองเดียวกัน Lundberg and Frankenhaeuser (1999) พบว่าผูห้ ญิง
รายงานการรับรู ้สิ่งที่ทาให้เกิดความเครี ยดในระดับที่สูงกว่าผูช้ าย โดยจะอยูใ่ นส่วนของการเพิม่ ความคาดหวัง
การขาดการสื่ อสาร และการขาดวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม Wohlgemuth and Betz (1991) พบว่า
ผูห้ ญิงรายงานเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความเครี ยดในชีวติ มากกว่าผูช้ าย
ในการวิจยั นี้มีการตั้งสมมติฐานไว้วา่ เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่ งที่ทาให้เกิดความเครี ยด ผูห้ ญิงจะรับรู ้ถึง
ความเครี ยดได้ดีกว่าผูช้ าย เรี ยกว่าสมมติฐานความแตกต่างของความอ่อนแอ (Differential vulnerability) ใน
ขณะเดียวกันผูห้ ญิงจะระบุวา่ ประสบการณ์น้ นั ๆ มีความเครี ยดมากกว่าผูช้ าย เรี ยกว่าสมมติฐานความแตกต่างใน
การเปิ ดเผย (Differential exposure)
สมมติฐานที่ 1
เมื่อผูช้ ายและผูห้ ญิงเห็นเหตุการณ์ พวกเขาจะมีความแตกต่างกันในการระบุระดับความเครี ยดของ
เหตุการณ์ โดยผูห้ ญิงจะรับรู ้วา่ ทุกๆ เหตุการณ์มีความเครี ยดมากกว่าผูช้ าย
บันทึกจากผูเ้ ขียน
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การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
การสนับสนุนทางสังคม คือกลไกการจัดการกับอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับความเครี ยด (Monnier, Stone,
Hobfoll, & Johnson, 1998; Stokes & Willson, 1984) House (1981) ให้คาจากัดความของการสนับสนุนทางสังคม
ไว้วา่ การให้ความห่วงใยทางอารมณ์ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหรื อการประเมินระหว่างบุคคล Barrera
(1986) เน้นการได้รับการสนับสนุนทางสังคม คือการรับรู ้เกี่ยวกับคุณค่าของการสนับสนุนและรับรู ้วา่ พวกเขาจะ
ได้รับการสนับสนุนจากใคร แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความสาคัญเท่ากับความเชื่อของบุคคล
เพศและแหล่งของการสนับสนุน
โดยทัว่ ไปนั้นผูห้ ญิงเมื่อเผชิญกับความเครี ยดมักจะใช้การสนับสนุนทางสังคมได้ดีกว่าและมากกว่า
ผูช้ าย (เช่น Ptacek, Smith, & Zanas, 1992; Wohlgemuth & Betz, 1991) ตัวอย่างเช่น Belle (1987) ทบทวนการ
วิจยั ต่างๆ จึงพบว่า ผูห้ ญิงจะใช้การสนับสนุนทางสังคมในจานวนครั้งที่มากกว่าผูช้ าย ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมมากกว่าผูช้ าย และจะหาการสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งต่างๆ มากกว่าผูช้ าย ซึ่งอาจเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์การขัดเกลาทางสังคม (socialization) (Monnier et al., 1998) โดยผูห้ ญิงได้รับการขัดเกลาให้
ไว้วางใจผูอ้ ื่น ในขณะที่ผชู ้ ายจะได้รับการขัดเกลาให้เป็ นอิสระและระงับการแสดงออกทางอารมณ์
ผูห้ ญิงและผูช้ ายอาจจะใช้ระดับความแตกต่างของแหล่งการสนับสนุนทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง
Greenglass (1993) พบว่าผูช้ ายได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ามากกว่าผูห้ ญิง อย่างไรก็ตามผูห้ ญิงพยายามที่จะ
แก้ปัญหาโดยหันไปหาเพือ่ น (Greenglass et al., 1990) และหันไปหาเพื่อนร่ วมงานหรื อครอบครัว (Narayanan et
al., 1999) มากกว่าผูช้ าย และผูห้ ญิงพยายามที่จะสร้างเครื อข่ายการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผูช้ าย (เช่น Stokes
& Wilson, 1984; Wohlgemuth & Betz, 1991)
สมมติฐานที่ 2
ผูห้ ญิงและผูช้ ายจะแตกต่างกันในการใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกันให้เป็ นประโยชน์ เช่น
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อน คู่สมรส สมาชิกครอบครัว อาจารย์ และสัตว์เลี้ยง โดยผูห้ ญิงจะรายงานการแสวงหาแหล่ง
การสนับสนุนทางสังคมทุกแหล่งได้ดีกว่าผูช้ าย
ชนิดของการสนับสนุน
แบ่งออกได้เป็ น 4 ชนิด ได้แก่ ทางอารมณ์ (emotional) เช่น การเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก
ทางข้อมูลข่าวสาร (informational) เป็ นการให้ขอ้ มูลและการแนะนาเพื่อช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ การเป็ น
เครื่ องมือให้ (instrumental) เช่น หาเวลา หรื อช่วยในการฝึ กฝนทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการแก้ปัญหา และการ
ประเมิน (appraisal) เช่น การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการแสดงออกต่างๆ เป็ นต้น (House, 1981)
เพศและชนิดของการสนับสนุน
ผูช้ ายมักจะใช้รูปแบบการสนับสนุนทางข้อมูลและการเป็ นเครื่ องมือได้ดีกว่าผูห้ ญิง (เช่น Monnier et
al., 1998; Olson & Shultz, 1994) ในขณะที่ผหู ้ ญิงจะใช้การสนับสนุนทางอารมณ์ได้ดีกว่าผูช้ าย (เช่น Olson &
Shultz, 1994; Porter & Stone, 1995)

สมมติฐานที่ 3
ผูช้ ายและผูห้ ญิงจะแตกต่างกันในเรื่ องการใช้การสนับสนุนชนิดต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ โดยผูห้ ญิงจะ
แสวงหาการสนับสนุนทางอารมณ์ได้ดีกว่าผูช้ าย ในขณะที่ผชู ้ ายจะแสวงหาการสนับสนุนทางข้อมูลและการเป็ น
เครื่ องมือได้ดีกว่าผูห้ ญิง

สมมติฐานที่ 4
หลังจากควบคุมผลกระทบของการได้รับความเครี ยดแล้ว ผูห้ ญิงจะยังคงแสวงหาการสนับสนุนทาง
สังคมจากทุกๆ แหล่งมากกว่าผูช้ าย ผูห้ ญิงยังคงหาการสนับสนุนทางอารมณ์ในระดับที่มากกว่าผูช้ าย โดยผูช้ ายจะ
แสวงหาการสนับสนุนทางด้านข้อมูลและการเป็ นเครื่ องมือในระดับที่มากกว่าผูห้ ญิง
วิธีดำเนินกำรวิจยั
กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการ
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจิตวิทยาระดับปริ ญญาตรี จานวน 186 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 72 คนและเพศหญิง
114 คน จาก Maritime University มีช่วงอายุระหว่าง 17 – 52 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอายุคือ 21.5 ปี ปั จจุบนั เป็ นพนักงาน
รับเงินเดือนจานวน 103 คน และมีสตั ว์เลี้ยงจานวน 109 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะถูกถามเกี่ยวกับสถานภาพ ซึ่ง
แต่งงานแล้วจานวน 7 คน อยูด่ ว้ ยกันกับคู่รักจานวน 23 คน อีก 72 คนกาลังคบกับคู่รักอยู่ และ 84 คนเป็ นโสด
เหตุการณ์ที่กาหนดไว้มี 5 เหตุการณ์ดว้ ยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ทางาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ เพื่อน
และโรงเรี ยน ซึ่งทั้ง 5 เหตุการณ์น้ นั มีพ้นื ฐานอยูบ่ นสถานการณ์ทวั่ ไปที่เป็ นความเครี ยดของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะอ่านเหตุการณ์และให้ระดับของความเครี ยดที่จะนาพวกเขาไปสู่แหล่งการสนับสนุน
ทางสังคมที่แตกต่าง 6 แหล่ง เช่น เพื่อนที่ทางาน คู่สมรส เพื่อน สมาชิกครอบครัว อาจารย์ สัตว์เลี้ยง และพวกเขา
จะบอกว่าในเหตุการณ์น้ นั ๆ จะไปหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมชนิดใด เช่น การสนับสนุนทางอารมณ์ การ
สนับสนุนทางข้อมูล การสนับสนุนทางการเป็ นเครื่ องมือ การสนับสนุนทางด้านการประเมิน ในขณะเดียวกัน
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อาจจะตอบว่าไม่หาแหล่งสนับสนุนใดๆ เลยโดยใช้คาว่า “ไม่มี” (“not at all”) เหตุการณ์ที่แสดง
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ดูน้ นั จะเป็ นเหตุการณ์ที่ตอ้ งใช้คู่สมรส เพื่อนที่ทางาน หรื อสัตว์เป็ นแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมเท่านั้น เนื่องจากว่าเพื่อน สมาชิกครอบครัว และอาจารย์น้ นั เป็ นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นพื้นฐาน
สาหรับทุกเหตุการณ์ โดยในการเสนอเหตุการณ์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั นั้นจะเสนอโดยการสุ่ม
สรุปผลกำรวิจยั
เพศและความเครี ยด
ทางผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมติฐานไว้วา่ ผูช้ ายและผูห้ ญิงจะมีความแตกต่างกันในการรับรู ้เหตุการณ์ที่มี
ความเครี ยด จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การรับรู ้เหตุการณ์ที่มีความเครี ยดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของ
แต่ละเพศ โดยผูห้ ญิงนั้นจะระบุเหตุการณ์ที่มีความเครี ยดในโรงเรี ยน เพื่อน และงานมากกว่าผูช้ าย

เพศและแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ทางผูว้ จิ ยั ตั้งสมมติฐานไว้วา่ ผูช้ ายและผูห้ ญิงจะแตกต่างกันในการใช้แหล่งการสนับสนุนทางสังคม
จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผูห้ ญิงจะรายงานว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวมากกว่าผูช้ าย
เพศและชนิดของแหล่ งสนับสนุนทางสังคม
ทางผูว้ จิ ยั ตั้งสมมติฐานว่า ผูช้ ายและผูห้ ญิงจะแตกต่างกันในการใช้ชนิดของแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนทางข้อมูล การสนับสนุนทางการประเมิน
และการสนับสนุนทางการเป็ นเครื่ องมือให้ จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผูห้ ญิงรายงานว่าพวกเธอใช้การสนับสนุน
ทางอารมณ์มากกว่าผูช้ าย
กำรอภิปรำยผล
เพศและความเครี ยด
จากการวิจยั พบว่า ผูห้ ญิงได้รับความเครี ยดจากโรงเรี ยน เพื่อน และที่ทางานมากกว่าผูช้ าย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าในบางสถานการณ์ระดับความเครี ยดของผูห้ ญิงและผูช้ ายนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ความแตกต่างในการรับรู ้ความเครี ยดอาจจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางเพศที่เกิดจากการขัดเกลาทาง
สังคม โดยผูห้ ญิงอาจจะพอใจมากกว่าในการยอมรับเหตุการณ์ที่มีความเครี ยด
อย่างไรก็ตามผูช้ ายและผูห้ ญิงไม่มีความแตกต่างกันในการรับรู ้ความเครี ยดในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวและความสัมพันธ์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผูช้ ายและผูห้ ญิงได้รับความเครี ยดในระดับที่ไม่แตกต่างกันเมื่อ
เผชิญหน้ากับครอบครัวและปั ญหาความสัมพันธ์
เพศและแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานที่วา่ ผูช้ ายและผูห้ ญิงแตกต่างกัน เมื่อเกิดความเครี ยดผูช้ ายและผูห้ ญิงจะ
หาแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกัน จากการวิจยั ก่อนหน้านี้ (เช่น Etzion, 1984) เสนอว่า ผูห้ ญิงรายงานว่า
พวกเธอจะหาการสนับสนุนจากเพื่อนและสมาชิกครอบครัวในระดับที่มากกว่าผูช้ ายในการจัดการกับความเครี ยด
อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายในการหาการสนับสนุนจากแหล่งอื่น
Greenhaus and Parasuraman (1994) เสนอว่าความแตกต่างนั้นอาจจะเกิดจากวัฒนธรรมในเรื่ องบทบาท
ทางเพศของผูช้ ายและผูห้ ญิง Stoke and Wilson (1984) เสนอว่า เนื่องจากผูช้ ายมีวฒั นธรรมที่จะเป็ นอิสระ ดังนั้น
พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคม ในทางกลับกันผูห้ ญิงมีวฒั นธรรมเกี่ยวกับการพึ่งพาและ
การแสดงออกทางอารมณ์อาจทาให้การใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคมได้ประโยชน์มากกว่าผูช้ าย (Stokes &
Willson, 1984) หรื อในอีกนัยหนึ่งคือ ผูช้ ายจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเนื่องจากว่าพฤติกรรมนั้นไม่
สอดคล้องกับบทบาททางเพศที่สงั คมคาดหวัง (Belle, 1987) Barbee et al. (1993) เสนอว่า ผูห้ ญิงอาจจะได้รับการ
ยอมรับในการแก้ปัญหาโดยขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นมากกว่า ในขณะที่ผชู ้ ายมักถูกคาดหวังว่าให้แก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง

เพศและชนิดของการสนับสนุน
ในการศึกษาปัจจุบนั ผูช้ ายและผูห้ ญิงไม่แตกต่างกันในการใช้การสนับสนุนด้านการประเมิน ด้านข้อมูล
และด้านการเป็ นเครื่ องมือ แต่ผหู ้ ญิงจะใช้การสนับสนุนด้านอารมณ์ได้ดีกว่าผูช้ าย ซึ่งสนับสนุนงานวิจยั ที่ผา่ นมา
(เช่น Porter & Stone, 1995) และความแตกต่างจะปรากฎโดยเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างในการรับรู ้
ความเครี ยดของเหตุการณ์

