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บทคดัยอ่ 
 การอภิวิเคราะห์มีไว้เพื่อทดสอบวา่สิง่ที่ไมอ่ยากได้ (Demand) สิง่ที่อยากได้ (Resource) ในงาน 
ลกัษณะพฤติกรรมและเจตคติในงานสมัพนัธ์กบัมิติของการสติแตกในงานทัง้สามด้านอยา่งไร การวิจยัพบวา่สิง่
ทีไ่มอ่ยากได้ และสิง่ที่อยากได้สมัพนัธ์กบัความเหน่ือยใจ (Emotional exhaustion) มากกวา่ความรู้สกึแปลก
แยก (Depersonalization) และความรู้สกึส าเร็จของบคุคล (Personal Accomplishment) โดยจากผลการ
วิเคราะห์พบวา่สอดคล้องกบัทฤษฎีการอนรัุกษ์ทรัพยากร (Conservation of resource theory) ที่อธิบายใน
บริบทความเครียด (Stress) วา่ความเหน่ือยใจสมัพนัธ์กบัสิง่ที่ไมอ่ยากได้มากกวา่สิง่ที่อยากได้ ซึง่แสดงให้เห็น
วา่พนกังานจะออ่นไหวตอ่โอกาสในการสญูเสยีทรัพยากรมากกวา่ โดยมิติของการสติแตกทัง้สามสมัพนัธ์กบั
ความตัง้ใจในการลาออก (Turnover intentions) ความผกูพนัตอ่องค์กร (Organizational commitment) และ
การเผชิญปัญหาแบบควบคมุปัญหาได้ (Control coping)  
 
ทฤษฎีและแนวคดิที่เก่ียวข้อง 
 Marlach (1982) ได้ให้องค์ประกอบของความสตแิตกไว้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ ความเหน่ือยใจ 
ความรู้สกึแปลกแยก และการลดลงของความรู้สกึส าเร็จของบคุคล 
 ทฤษฎีการอนรัุกษ์ทรัพยากรของความเครียด (Hobfoll, 1989; Hobfoll & Freedy, 1993) ได้กลา่วไว้วา่ 
ความสติแตกจะเกิดขึน้เมื่อทรัพยากรที่มีคณุคา่บางอยา่งหายไป ท าให้มีทรัพยากรไมเ่พียงพอท่ีจะสนองความ
ต้องการ หรือเกิดจากความคาดหวงัวา่จะไมไ่ด้รับทรัพยากรทีเ่สยีไปกลบัคืนมา สิง่ที่ไมอ่ยากได้ที่ส าคญัในงาน
คือ การมีหลายบทบาท (Role ambiguity) บทบาทขดัแย้งกนั (Role conflict) เหตกุารณ์แหง่ความเครียด 
(Stressful events) ภาระงานหนกั (Heavy workload) และความกดดนั (Pressure) และสิง่อยากได้ที่ส าคญัคือ 
มีการสนบัสนนุทางสงัคม (Social support) จากหลายๆ แหลง่ โอกาสทางอาชีพท่ีพฒันาได้ (Job 
enhancement opportunities) เช่น การมีอ านาจการบงัคบับญัชามากขึน้ การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ หรือ
ความเป็นอิสระ (Autonomy) และสิง่เสริมแรงที่ได้รับ (Reinforcement contingencies) นอกจากนีท้ฤษฎียงั
กลา่วถงึผลทางพฤติกรรมหรือทางเจตคติทีจ่ะเกิดขึน้เมื่อมกีารสญูเสยีทรัพยากรและสติแตก ตวัอยา่งเช่น การ



ตอบสนองทางพฤตกิรรมในการเผชิญปัญหา (Behavioral coping responses) ความตัง้ใจในการลาออก ความ
ผกูผนัตอ่องค์กรที่ลดน้อยลง ความผกูพนัตอ่งาน (Job involvement) และความพงึพอใจในงาน (Job 
satisfaction) น้อยลง 
 Leiter (1993) ได้เสนอไว้วา่สิง่ที่ไมอ่ยากได้และสิง่ที่อยากได้สมัพนัธ์กบัมิติทัง้สามของความสติแตก
แตกตา่งกนั กลา่วคือ สิง่ที่ไมอ่ยากได้มีความสมัพนัธ์ตอ่ความเหน่ือยใจ ขณะที่สิง่ที่อยากได้มีความสมัพนัธ์กบั
ความรู้สกึแปลกแยกและความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคล นอกจากนีย้งักลา่วไว้วา่ ผลการตอบสนองทางพฤตกิรรม
และเจตคติทีเ่ป็นไปในทางยกเลกิ ถอนตวั (เช่น การเผชิญปัญหาแบบหลกีหนี การมีความผกูผนัตอ่งานน้อย 
และความตัง้ใจจะลาออก) จะสมัพนัธ์กบัความเหน่ือยใจและความรู้สกึแปลกแยก ในขณะทีถ้่าผลเป็นไปในทาง
เช่ือในความสามารถของตน (เชน่ การเผชิญปัญหาแบบควบคมุปัญหาได้ และความชอบในการท างาน) จะ
สมัพนัธ์กบัความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคล 
 เนื่องจากหลกัฐานในการพิสจูน์ทฤษฎีของ Hobfoll (1989) ยงักระจดักระจายอยู ่งานวิจยันีจ้งึมี
วตัถปุระสงค์ในการรวบรวมความสมัพนัธ์ของสิง่ที่ไมอ่ยากได้ สิง่ที่อยากได้ ผลทางพฤติกรรม และผลทางเจตคติ
ที่มีตอ่ความสติแตกทัง้ 3 ด้าน เพือ่หาข้อสรุป หาหนทางในการน าผลงานวิจยันีไ้ปใช้ และแก้ไขเมื่อเกิดความสติ
แตกเกิดขึน้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ผู้วิจยัเลอืกงานท่ีใช้ Maslach Burnout Inventory ในการวดัความสติแตกของแตล่ะบคุคล แล้วตดั
งานวจิยัที่ทดสอบความสมัพนัธ์ที่แผข่ยายออกไปไมไ่ด้ออก และตดังานวจิยัที่ไมแ่สดงคา่ความเทีย่งของแบบวดั
ออก เหลอืงานวิจยัที่ใช้ได้ 61 งานวิจยั โดยเคร่ืองมือวดัความสติแตกมีการตอบ 2 รูปแบบ คือการตอบแบบ
ความถ่ี (Frequency response format) และการตอบแบบความมากน้อย (Intensity response format)  
 การอภิวิเคราะห์ใช้กระบวนการของ Hunter & Schmidt (1990) เป็นวิธีการปรับคา่สหสมัพนัธ์ของ
งานวจิยัที่แตกตา่งกนัให้เปรียบเทียบกนัได้ โดยหาคา่สหสมัพนัธ์ล าดบัศนูย์ (Zero-order correlation) ก่อน 
จากนัน้จึงปรับแก้คา่สหสมัพนัธ์จากความเที่ยงของแบบวดั (Correction of attenuation) (ในความเป็นจริงต้อง
ปรับคา่พิสยั คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อกนัพิสยัทีจ่ ากดัของตวัแปร (Range restriction)) จากนัน้
ค านวณคา่ความแปรปรวนของคา่สหสมัพนัธ์ของงานวจิยัที่แตกตา่งกนั โดยปรับแก้คา่ผิดพลาดมาตรฐานจาก
การสุม่ (Sampling error) จากนัน้จึงสร้างช่วงที่เช่ือถือได้ (Credibility interval) โดยศกึษาวา่คา่สหสมัพนัธ์ใน
ประชากรจริงนัน้เป็นอยา่งไร ถ้าคา่สหสมัพนัธ์นีร้วมศนูย์อยูใ่นชว่งที่เช่ือถือได้แสดงวา่อาจเป็นไปได้ที่เกิดตวัแปร
ก ากบั (Moderator) ขึน้ แตเ่นื่องจากช่วงที่เช่ือถือได้ไมร่วมศนูย์อาจเกิดผลจากตวัแปรก ากบัได้ สง่ผลให้งานวจิยั
มีความสมัพนัธ์ในบางงานวจิยัน้อย แตบ่างงานวิจยัมาก จงึมีการสร้างสถิติอีกตวัหนึง่เพื่อทดสอบผลของตวัแปร
ก ากบั คือ สถิติ Q (Hunter & Schmidt, 1990) Whitener (1990) กลา่ววา่ ถ้างานวจิยัใดที่ไมม่ีผลของตวัแปร
ก ากบั หรือความสมัพนัธ์เสมอกนั (Homogenous) จะต้องมชี่วงที่เช่ือถือได้ไมร่วมศนูย์ และสถิติ Q ไมถ่ึงระดบั
นยัส าคญั 
 
ผลการวิจยั 



 1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งมิติตา่งๆ พบวา่ความเหน่ือยใจ และความรู้สกึแปลกแยกมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกระดบัสงู ( = .64) ความเหน่ือยใจสมัพนัธ์กบัความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคลทางลบระดบัต ่า ( = -.33) 

และความรู้สกึแบบแปลกแยกสมัพนัธ์กบัความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคลระดบัต ่า ( = -.36) 
2. มีงานวิจยัที่ใช้วิธีการวดัแบบวดั MBI ที่แตกตา่งกนั แตว่ิธีการวดัด้วยความมากน้อยมใีช้น้อย จึงใช้

แตเ่พียงงานวจิยัที่วดัแบบความถ่ีเทา่นัน้  
3. การทดสอบผลของตวัแปรก ากบัของมติิตา่งๆ ของความสติแตกที่มีตอ่ตวัแปร ทัง้สิง่ที่อยากได้ สิง่ที่

ไมอ่ยากได้ ผลทางพฤติกรรม และผลทางเจตคติ พบวา่มีความสมัพนัธ์ที่ทดสอบ 97 ตวั มคีา่ที่ไมม่ผีลของตวั
แปรก ากบัเทา่กบั 39 ตวั แตว่า่เนือ่งจากมจี านวนการศกึษาน้อย ท าให้ไม่อาจทดสอบวา่ตวัแปรก ากบัใดมีสง่ผล
ตอ่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วหรือไม ่

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ที่ไมอ่ยากได้ (Demand) และมิติของความสตแิตก พบวา่ความเหน่ือยใจ

สมัพนัธ์กบัสิง่ที่ไมอ่ยากได้ 5 ตวัแปรใน 8 ตวัแปรในระดบัสงู ( > .50) ความรู้สกึแปลกแยกสมัพนัธ์กบั 2 ตวั
แปร ในระดบัสงู ขณะที่ความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคลไมส่มัพนัธ์กบัสิง่ที่ไมอ่ยากได้ในระดบัสงูเลย  

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ที่อยากได้ (Resource) และมิติของความสติแตก พบวา่ความเหน่ือยใจ
สมัพนัธ์กบัสิง่ที่อยากได้ ขนาดมากกวา่ .3 จ านวน 8 ตวัใน 20 ตวั (ทางบวก 1 ตวั ทางลบ 7 ตวั) ความรู้สกึ
แปลกแยกมี 3 ตวัใน 20 ตวั และความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคล 3 ตวัใน 20 ตวั 

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลแบบพฤติกรรมและเจตคติ และมิตขิองความสติแตก อธิบายเฉพาะ

ความสมัพนัธ์ที่ขนาดสงูกวา่ .4 ความเหน่ือยใจสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการลาออก ( = .44) และความผกูพนั

ตอ่องค์กร ( = -.43) ความรู้สกึแปลกแยกสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์กร ( = -.42) และความพงึพอใจตอ่

งาน ( = -.44) และความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคลสมัพนัธ์กบัการเผชิญปัญหาแบบควบคมุปัญหา ( = .52) 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งมิตติา่งๆ ของความสติแตกพบวา่ มิติด้านความรู้สกึส าเร็จ
สว่นบคุคลจะเป็นอิสระจากความเหน่ือยใจและความรู้สกึแปลกแยก 
 รูปแบบของความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นๆ พบวา่สอดคล้องกบัทฤษฎีการอนรัุกษ์ทรัพยากรในบริบทเร่ือง
ความเครียด เนื่องจากความเหน่ือยใจสมัพนัธ์กบัสิง่ที่ไมอ่ยากได้มากกวา่สิง่ที่อยากได้ แสดงวา่พนกังานมี
แนวโน้มจะออ่นไหวตอ่สิง่ที่ไมอ่ยากได้เข้ามามากกวา่สิง่ที่อยากได้เข้ามา 
 เมื่อสิง่ที่ไมอ่ยากได้เข้ามาท าให้พนกังานใช้ทรัพยากรเพื่อป้องกนัการสญูเสยีทรัพยากรมากยิง่ขึน้ 
เหมือนเป็นการป้อนกลบัแบบบวก (Positive feedback) ที่พบวา่จะสญูเสยี ก็ใช้ทรัพยากรเพิม่ก็จะท าให้สญูเสยี
มากยิ่งขึน้ ท าให้การชดเชยนีอ้าจท าให้สติแตกขึน้ เนื่องจากไมม่ีทรัพยากรด้านอารมณ์อีกตอ่ไป แล้วจะท าให้เกิด
กลไกการแก้ปัญหาแบบถอนตวั เกิดความรู้สกึแปลกแยกขึน้ สงัเกตจากความรู้สกึแปลกแยกสมัพนัธ์กบั

ความเครียดในบทบาท และเหตกุารณ์แหง่ความเครียด ( > .50) 

 ผลความสมัพนัธ์ของความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคลระดบัต ่า (ขนาดของ  < .30) กบัสิง่ที่อยากได้ ซึง่เป็น

ผลที่นา่แปลกใจ ยกเว้นเพื่อนร่วมงาน ( = .49) และการมีสว่นร่วม ( = .30) ซึง่สนบัสนนุตามทฤษฎี 
 พบผลวา่มิตติา่งๆ ของความสติแตก สมัพนัธ์กบัผลทางพฤติกรรมและเจตคติที่แตกตา่งกนั ความ
เหน่ือยใจ และความรู้สกึแปลกแยก จะสมัพนัธ์กบัผลการท างานที่สะท้อนถึงการถอนตวั (เช่น ความตัง้ใจลาออก 



การลดความผกูพนัตอ่องค์กร) แตค่วามรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคล จะสมัพนัธ์กบัผลการท างานท่ีสะท้อนถึงการ
จดัการกบัปัญหา (เช่น การเผชิญปัญหาแบบควบคมุปัญหา) การตอบสนองของบคุคลจะเป็นรูปแบบใดนา่จะ
เกิดจากวา่ความเหน่ือยใจหรือความรู้สกึส าเร็จสว่นบคุคลอยา่งใดมากกวา่กนั 
 



วิจารณ์งานวิจยั 
 จดุที่อาจจะเติมเตม็งานวิจยันีไ้ด้ คือ การวเิคราะห์วา่ตกลงแล้วมติขิองความสตแิตกมี 3 องค์ประกอบ
จริงหรือไม ่ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั หรือหางานวิจยัที่ทดสอบมิติของความสตแิตกเหลา่นี ้
เพราะวา่อาจจะเป็นไปได้ที่ทฤษฎีนีไ้มเ่ป็นจริง ท าให้การอภิวเิคราะห์ที่ตามมาทัง้หมดไมถ่กูต้องด้วย  
 ในงานวิจยันีต้อนแรกจะทดสอบวา่มตีวัแปรก ากบัหรือไม ่แตส่ดุท้ายแล้วกลบับอกวา่ไมท่ดสอบตวัแปร
ก ากบัแล้ว ท าให้ไมม่ีประโยชน์ทีจ่ะแสดงคา่สถิติ Q หรือช่วงที่เช่ือถือได้ออกมา ถึงแม้รู้วา่มีตวัแปรก ากบัแตก็่ท า
อะไรตอ่ไมไ่ด้ และยงัท าให้งานวจิยัชิน้นีพ้บผลไมช่ดัเจน คือ ความสมัพนัธ์เกินคร่ึงพบผลของตวัแปรก ากบั ท าให้
คา่ประมาณประชากรที่ได้ไมน่า่เช่ือถือเทา่ไรนกั 
 นอกจากนีแ้ล้วพบผลขดัแย้งตอ่ทฤษฎี คือ ความส าเร็จสว่นบคุคลไมส่มัพนัธ์กบัสิง่ที่อยากได้ โดย
ตัง้สมมติฐานวา่สมัพนัธ์กนั แตก็่ไมไ่ด้อธิบายเพิม่เติมวา่เหตใุดถึงเกิดผลเช่นนี ้มีปัญหาที่เคร่ืองมือในการวดั มี
ปัญหาเร่ืองทฤษฎี หรือมีปัญหาเร่ืองระเบียบวิธีวจิยัในปัจจบุนัก็ไมไ่ด้แจ้งเอาไว้ 
 
ประโยชน์ของงานวจิยั 
 ความสติแตกเป็นสิง่ที่พบเห็นอยูท่ัว่ไป บางครัง้บคุคลจะรู้สกึเหน่ือย ท้อแท้ หมดก าลงัใจ รู้สกึวา่
แบง่แยกจากผู้อื่น สิง่เหลา่นีเ้กิดจากการสญูเสยีทรัพยากรไป สว่นเร่ืองความรู้สกึประสบความส าเร็จต ่า จะเกิด
จากไมไ่ด้รับสิง่ที่อยากได้ หรือแรงเสริม ทางกลุม่ไมแ่นใ่จวา่ความรู้สกึประสบความส าเร็จต ่าอยูใ่นโครงสร้าง
เดียวกบัความสติแตกหรือไม ่อาจจะไมใ่ช่ก็ได้ ถ้าตัง้ข้อสมมติฐานเบือ้งต้นวา่ทฤษฎีนีเ้ป็นจริง การป้องกนัความ
สติแตกท าได้ 2 วิธีด้วยกนั คือ 1) ป้องกนัการสญูเสยีมิให้เกิดขึน้ แตล่ะบคุคลจะป้องกนัไมใ่ห้ทรัพยากรที่ตนเองมี
อยูส่ญูเสยีไป แตถ้่าไมส่ าเร็จความรู้สกึสติแตกจะเกิดขึน้ ดงันัน้บคุคลในองค์กรควรตระหนกัไว้วา่ของใครใครก็
รัก ของใครใครก็หวง และทรัพยากรไมจ่ าเป็นต้องเป็นสิง่ของ อาจจะเป็นอ านาจ สายสมัพนัธ์กับผู้อื่น หน้าที่ 
ความเป็นอิสระในงาน สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นทรัพยากรที่บคุคลหวงแหน 2) ท าให้บคุคลรู้สกึประสบความส าเร็จ 
อาจจะท าได้โดยให้อิสระ ให้การสนบัสนนุทางสงัคม ให้รางวลั สิง่เหลา่นีท้ าให้บคุคลรู้สกึส าเร็จ แล้วท าให้ความ
สติแตกของบคุคลลดลง การรักษาความสติแตกให้อยูร่ะดบัต ่าก็จะสง่ผลดีทัง้ในเร่ืองความตัง้ใจลากออกน้อยลง 
มีวิธีการจดัการปัญหาแบบใช้เหตผุลมากขึน้ ซึง่สง่ผลดีตอ่องค์กร 
 


