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บทคัดย่อ
การอภิวิเคราะห์มีไว้ เพื่อทดสอบว่าสิง่ ที่ไม่อยากได้ (Demand) สิง่ ที่อยากได้ (Resource) ในงาน
ลักษณะพฤติกรรมและเจตคติในงานสัมพันธ์กบั มิติของการสติแตกในงานทังสามด้
้
านอย่างไร การวิจยั พบว่าสิง่
ทีไ่ ม่อยากได้ และสิง่ ที่อยากได้ สมั พันธ์กบั ความเหนื่อยใจ (Emotional exhaustion) มากกว่าความรู้สกึ แปลก
แยก (Depersonalization) และความรู้สกึ สาเร็จของบุคคล (Personal Accomplishment) โดยจากผลการ
วิเคราะห์พบว่าสอดคล้ องกับทฤษฎีการอนุรักษ์ ทรัพยากร (Conservation of resource theory) ที่อธิบายใน
บริ บทความเครี ยด (Stress) ว่าความเหนื่อยใจสัมพันธ์กบั สิง่ ที่ไม่อยากได้ มากกว่าสิง่ ที่อยากได้ ซึง่ แสดงให้ เห็น
ว่าพนักงานจะอ่อนไหวต่อโอกาสในการสูญเสียทรัพยากรมากกว่า โดยมิติของการสติแตกทังสามสั
้
มพันธ์กบั
ความตังใจในการลาออก
้
(Turnover intentions) ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational commitment) และ
การเผชิญปั ญหาแบบควบคุมปั ญหาได้ (Control coping)
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
Marlach (1982) ได้ ให้ องค์ประกอบของความสติแตกไว้ เป็ น 3 องค์ประกอบ คือ ความเหนื่อยใจ
ความรู้สกึ แปลกแยก และการลดลงของความรู้สกึ สาเร็จของบุคคล
ทฤษฎีการอนุรักษ์ ทรัพยากรของความเครี ยด (Hobfoll, 1989; Hobfoll & Freedy, 1993) ได้ กล่าวไว้ วา่
ความสติแตกจะเกิดขึ ้นเมื่อทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าบางอย่างหายไป ทาให้ มีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะสนองความ
ต้ องการ หรื อเกิดจากความคาดหวังว่าจะไม่ได้ รับทรัพยากรทีเ่ สียไปกลับคืนมา สิง่ ที่ไม่อยากได้ ที่สาคัญในงาน
คือ การมีหลายบทบาท (Role ambiguity) บทบาทขัดแย้ งกัน (Role conflict) เหตุการณ์แห่งความเครี ยด
(Stressful events) ภาระงานหนัก (Heavy workload) และความกดดัน (Pressure) และสิง่ อยากได้ ที่สาคัญคือ
มีการสนับสนุนทางสังคม (Social support) จากหลายๆ แหล่ง โอกาสทางอาชีพที่พฒ
ั นาได้ (Job
enhancement opportunities) เช่น การมีอานาจการบังคับบัญชามากขึ ้น การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรื อ
ความเป็ นอิสระ (Autonomy) และสิง่ เสริ มแรงที่ได้ รับ (Reinforcement contingencies) นอกจากนี ้ทฤษฎียงั
กล่าวถึงผลทางพฤติกรรมหรื อทางเจตคติทจี่ ะเกิดขึ ้นเมื่อมีการสูญเสียทรัพยากรและสติแตก ตัวอย่างเช่น การ
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ตอบสนองทางพฤติกรรมในการเผชิญปั ญหา (Behavioral coping responses) ความตังใจในการลาออก
้
ความ
ผูกผันต่อองค์กรที่ลดน้ อยลง ความผูกพันต่องาน (Job involvement) และความพึงพอใจในงาน (Job
satisfaction) น้ อยลง
Leiter (1993) ได้ เสนอไว้ วา่ สิง่ ที่ไม่อยากได้ และสิง่ ที่อยากได้ สมั พันธ์กบั มิติทงสามของความสติ
ั้
แตก
แตกต่างกัน กล่าวคือ สิง่ ที่ไม่อยากได้ มีความสัมพันธ์ตอ่ ความเหนือ่ ยใจ ขณะที่สงิ่ ที่อยากได้ มีความสัมพันธ์กบั
ความรู้สกึ แปลกแยกและความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคล นอกจากนี ้ยังกล่าวไว้ วา่ ผลการตอบสนองทางพฤติกรรม
และเจตคติทเี่ ป็ นไปในทางยกเลิก ถอนตัว (เช่น การเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี การมีความผูกผันต่องานน้ อย
และความตังใจจะลาออก)
้
จะสัมพันธ์กบั ความเหนื่อยใจและความรู้สกึ แปลกแยก ในขณะทีถ่ ้ าผลเป็ นไปในทาง
เชื่อในความสามารถของตน (เช่น การเผชิญปั ญหาแบบควบคุมปั ญหาได้ และความชอบในการทางาน) จะ
สัมพันธ์กบั ความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคล
เนื่องจากหลักฐานในการพิสจู น์ทฤษฎีของ Hobfoll (1989) ยังกระจัดกระจายอยู่ งานวิจยั นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมความสัมพันธ์ของสิง่ ที่ไม่อยากได้ สิง่ ที่อยากได้ ผลทางพฤติกรรม และผลทางเจตคติ
ที่มีตอ่ ความสติแตกทัง้ 3 ด้ าน เพือ่ หาข้ อสรุป หาหนทางในการนาผลงานวิจยั นี ้ไปใช้ และแก้ ไขเมื่อเกิดความสติ
แตกเกิดขึ ้น
วิธีการดาเนินการวิจยั
ผู้วิจยั เลือกงานที่ใช้ Maslach Burnout Inventory ในการวัดความสติแตกของแต่ละบุคคล แล้ วตัด
งานวิจยั ที่ทดสอบความสัมพันธ์ที่แผ่ขยายออกไปไม่ได้ ออก และตัดงานวิจยั ที่ไม่แสดงค่าความเทีย่ งของแบบวัด
ออก เหลืองานวิจยั ที่ใช้ ได้ 61 งานวิจยั โดยเครื่ องมือวัดความสติแตกมีการตอบ 2 รูปแบบ คือการตอบแบบ
ความถี่ (Frequency response format) และการตอบแบบความมากน้ อย (Intensity response format)
การอภิวิเคราะห์ใช้ กระบวนการของ Hunter & Schmidt (1990) เป็ นวิธีการปรับค่าสหสัมพันธ์ของ
งานวิจยั ที่แตกต่างกันให้ เปรี ยบเทียบกันได้ โดยหาค่าสหสัมพันธ์ลาดับศูนย์ (Zero-order correlation) ก่อน
จากนันจึ
้ งปรับแก้ คา่ สหสัมพันธ์จากความเที่ยงของแบบวัด (Correction of attenuation) (ในความเป็ นจริ งต้ อง
ปรับค่าพิสยั ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อกันพิสยั ทีจ่ ากัดของตัวแปร (Range restriction)) จากนัน้
คานวณค่าความแปรปรวนของค่าสหสัมพันธ์ของงานวิจยั ที่แตกต่างกัน โดยปรับแก้ คา่ ผิดพลาดมาตรฐานจาก
การสุม่ (Sampling error) จากนันจึ
้ งสร้ างช่วงที่เชื่อถือได้ (Credibility interval) โดยศึกษาว่าค่าสหสัมพันธ์ใน
ประชากรจริ งนันเป็
้ นอย่างไร ถ้ าค่าสหสัมพันธ์นี ้รวมศูนย์อยูใ่ นช่วงที่เชื่อถือได้ แสดงว่าอาจเป็ นไปได้ ที่เกิดตัวแปร
กากับ (Moderator) ขึ ้น แต่เนื่องจากช่วงที่เชื่อถือได้ ไม่รวมศูนย์อาจเกิดผลจากตัวแปรกากับได้ ส่งผลให้ งานวิจยั
มีความสัมพันธ์ในบางงานวิจยั น้ อย แต่บางงานวิจยั มาก จึงมีการสร้ างสถิติอีกตัวหนึง่ เพื่อทดสอบผลของตัวแปร
กากับ คือ สถิติ Q (Hunter & Schmidt, 1990) Whitener (1990) กล่าวว่า ถ้ างานวิจยั ใดที่ไม่มีผลของตัวแปร
กากับ หรื อความสัมพันธ์เสมอกัน (Homogenous) จะต้ องมีช่วงที่เชื่อถือได้ ไม่รวมศูนย์ และสถิติ Q ไม่ถึงระดับ
นัยสาคัญ
ผลการวิจยั

1. ความสัมพันธ์ระหว่างมิติตา่ งๆ พบว่าความเหนื่อยใจ และความรู้สกึ แปลกแยกมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับสูง ( = .64) ความเหนื่อยใจสัมพันธ์กบั ความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคลทางลบระดับต่า ( = -.33)
และความรู้สกึ แบบแปลกแยกสัมพันธ์กบั ความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคลระดับต่า ( = -.36)
2. มีงานวิจยั ที่ใช้ วิธีการวัดแบบวัด MBI ที่แตกต่างกัน แต่วิธีการวัดด้ วยความมากน้ อยมีใช้ น้อย จึงใช้
แต่เพียงงานวิจยั ที่วดั แบบความถี่เท่านัน้
3. การทดสอบผลของตัวแปรกากับของมิติตา่ งๆ ของความสติแตกที่มีตอ่ ตัวแปร ทังสิ
้ ง่ ที่อยากได้ สิง่ ที่
ไม่อยากได้ ผลทางพฤติกรรม และผลทางเจตคติ พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ทดสอบ 97 ตัว มีคา่ ที่ไม่มผี ลของตัว
แปรกากับเท่ากับ 39 ตัว แต่วา่ เนือ่ งจากมีจานวนการศึกษาน้ อย ทาให้ ไม่อาจทดสอบว่าตัวแปรกากับใดมีสง่ ผล
ต่อความสัมพันธ์ดงั กล่าวหรื อไม่
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ที่ไม่อยากได้ (Demand) และมิติของความสติแตก พบว่าความเหนื่อยใจ
สัมพันธ์กบั สิง่ ที่ไม่อยากได้ 5 ตัวแปรใน 8 ตัวแปรในระดับสูง ( > .50) ความรู้สกึ แปลกแยกสัมพันธ์กบั 2 ตัว
แปร ในระดับสูง ขณะที่ความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคลไม่สมั พันธ์กบั สิง่ ที่ไม่อยากได้ ในระดับสูงเลย
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ที่อยากได้ (Resource) และมิติของความสติแตก พบว่าความเหนื่อยใจ
สัมพันธ์กบั สิง่ ที่อยากได้ ขนาดมากกว่า .3 จานวน 8 ตัวใน 20 ตัว (ทางบวก 1 ตัว ทางลบ 7 ตัว) ความรู้สกึ
แปลกแยกมี 3 ตัวใน 20 ตัว และความรู้สกึ สาเร็จส่วนบุคคล 3 ตัวใน 20 ตัว
6. ความสัมพันธ์ระหว่างผลแบบพฤติกรรมและเจตคติ และมิตขิ องความสติแตก อธิบายเฉพาะ
ความสัมพันธ์ที่ขนาดสูงกว่า .4 ความเหนื่อยใจสัมพันธ์กบั ความตังใจในการลาออก
้
( = .44) และความผูกพัน
ต่อองค์กร ( = -.43) ความรู้สกึ แปลกแยกสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ( = -.42) และความพึงพอใจต่อ
งาน ( = -.44) และความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคลสัมพันธ์กบั การเผชิญปั ญหาแบบควบคุมปั ญหา ( = .52)
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างมิตติ า่ งๆ ของความสติแตกพบว่า มิติด้านความรู้สกึ สาเร็จ
ส่วนบุคคลจะเป็ นอิสระจากความเหนื่อยใจและความรู้สกึ แปลกแยก
รูปแบบของความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆ พบว่าสอดคล้ องกับทฤษฎีการอนุรักษ์ ทรัพยากรในบริ บทเรื่ อง
ความเครี ยด เนื่องจากความเหนือ่ ยใจสัมพันธ์กบั สิง่ ที่ไม่อยากได้ มากกว่าสิง่ ที่อยากได้ แสดงว่าพนักงานมี
แนวโน้ มจะอ่อนไหวต่อสิง่ ที่ไม่อยากได้ เข้ ามามากกว่าสิง่ ที่อยากได้ เข้ ามา
เมื่อสิง่ ที่ไม่อยากได้ เข้ ามาทาให้ พนักงานใช้ ทรัพยากรเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรมากยิง่ ขึ ้น
เหมือนเป็ นการป้อนกลับแบบบวก (Positive feedback) ที่พบว่าจะสูญเสีย ก็ใช้ ทรัพยากรเพิม่ ก็จะทาให้ สญ
ู เสีย
มากยิ่งขึ ้น ทาให้ การชดเชยนี ้อาจทาให้ สติแตกขึ ้น เนื่องจากไม่มีทรัพยากรด้ านอารมณ์อีกต่อไป แล้ วจะทาให้ เกิด
กลไกการแก้ ปัญหาแบบถอนตัว เกิดความรู้สกึ แปลกแยกขึ ้น สังเกตจากความรู้สกึ แปลกแยกสัมพันธ์กบั
ความเครี ยดในบทบาท และเหตุการณ์แห่งความเครี ยด ( > .50)
ผลความสัมพันธ์ของความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคลระดับต่า (ขนาดของ  < .30) กับสิง่ ที่อยากได้ ซึง่ เป็ น
ผลที่นา่ แปลกใจ ยกเว้ นเพื่อนร่วมงาน ( = .49) และการมีสว่ นร่วม ( = .30) ซึง่ สนับสนุนตามทฤษฎี
พบผลว่ามิตติ า่ งๆ ของความสติแตก สัมพันธ์กบั ผลทางพฤติกรรมและเจตคติที่แตกต่างกัน ความ
เหนื่อยใจ และความรู้สกึ แปลกแยก จะสัมพันธ์กบั ผลการทางานที่สะท้ อนถึงการถอนตัว (เช่น ความตังใจลาออก
้

การลดความผูกพันต่อองค์กร) แต่ความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคล จะสัมพันธ์กบั ผลการทางานที่สะท้ อนถึงการ
จัดการกับปั ญหา (เช่น การเผชิญปั ญหาแบบควบคุมปั ญหา) การตอบสนองของบุคคลจะเป็ นรูปแบบใดน่าจะ
เกิดจากว่าความเหนื่อยใจหรื อความรู้สกึ สาเร็ จส่วนบุคคลอย่างใดมากกว่ากัน

วิจารณ์งานวิจยั
จุดที่อาจจะเติมเต็มงานวิจยั นี ้ได้ คือ การวิเคราะห์วา่ ตกลงแล้ วมิตขิ องความสติแตกมี 3 องค์ประกอบ
จริ งหรื อไม่ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หรื อหางานวิจยั ที่ทดสอบมิติของความสติแตกเหล่านี ้
เพราะว่าอาจจะเป็ นไปได้ ที่ทฤษฎีนี ้ไม่เป็ นจริ ง ทาให้ การอภิวเิ คราะห์ที่ตามมาทังหมดไม่
้
ถกู ต้ องด้ วย
ในงานวิจยั นี ้ตอนแรกจะทดสอบว่ามีตวั แปรกากับหรื อไม่ แต่สดุ ท้ ายแล้ วกลับบอกว่าไม่ทดสอบตัวแปร
กากับแล้ ว ทาให้ ไม่มีประโยชน์ทจี่ ะแสดงค่าสถิติ Q หรื อช่วงที่เชื่อถือได้ ออกมา ถึงแม้ ร้ ูวา่ มีตวั แปรกากับแต่ก็ทา
อะไรต่อไม่ได้ และยังทาให้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้พบผลไม่ชดั เจน คือ ความสัมพันธ์เกินครึ่งพบผลของตัวแปรกากับ ทาให้
ค่าประมาณประชากรที่ได้ ไม่นา่ เชื่อถือเท่าไรนัก
นอกจากนี ้แล้ วพบผลขัดแย้ งต่อทฤษฎี คือ ความสาเร็ จส่วนบุคคลไม่สมั พันธ์กบั สิง่ ที่อยากได้ โดย
ตังสมมติ
้
ฐานว่าสัมพันธ์กนั แต่ก็ไม่ได้ อธิบายเพิม่ เติมว่าเหตุใดถึงเกิดผลเช่นนี ้ มีปัญหาที่เครื่ องมือในการวัด มี
ปั ญหาเรื่ องทฤษฎี หรื อมีปัญหาเรื่ องระเบียบวิธีวจิ ยั ในปั จจุบนั ก็ไม่ได้ แจ้ งเอาไว้
ประโยชน์ของงานวิจยั
ความสติแตกเป็ นสิง่ ที่พบเห็นอยูท่ วั่ ไป บางครัง้ บุคคลจะรู้สกึ เหนือ่ ย ท้ อแท้ หมดกาลังใจ รู้สกึ ว่า
แบ่งแยกจากผู้อื่น สิง่ เหล่านี ้เกิดจากการสูญเสียทรัพยากรไป ส่วนเรื่ องความรู้สกึ ประสบความสาเร็ จต่า จะเกิด
จากไม่ได้ รับสิง่ ที่อยากได้ หรื อแรงเสริ ม ทางกลุม่ ไม่แน่ใจว่าความรู้สกึ ประสบความสาเร็ จต่าอยูใ่ นโครงสร้ าง
เดียวกับความสติแตกหรื อไม่ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ ถ้ าตังข้
้ อสมมติฐานเบื ้องต้ นว่าทฤษฎีนี ้เป็ นจริง การป้องกันความ
สติแตกทาได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ 1) ป้องกันการสูญเสียมิให้ เกิดขึ ้น แต่ละบุคคลจะป้องกันไม่ให้ ทรัพยากรที่ตนเองมี
อยูส่ ญ
ู เสียไป แต่ถ้าไม่สาเร็ จความรู้สกึ สติแตกจะเกิดขึ ้น ดังนันบุ
้ คคลในองค์กรควรตระหนักไว้ วา่ ของใครใครก็
รัก ของใครใครก็หวง และทรัพยากรไม่จาเป็ นต้ องเป็ นสิง่ ของ อาจจะเป็ นอานาจ สายสัมพันธ์กับผู้อื่น หน้ าที่
ความเป็ นอิสระในงาน สิง่ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นทรัพยากรที่บคุ คลหวงแหน 2) ทาให้ บคุ คลรู้สกึ ประสบความสาเร็ จ
อาจจะทาได้ โดยให้ อิสระ ให้ การสนับสนุนทางสังคม ให้ รางวัล สิง่ เหล่านี ้ทาให้ บคุ คลรู้สกึ สาเร็ จ แล้ วทาให้ ความ
สติแตกของบุคคลลดลง การรักษาความสติแตกให้ อยูร่ ะดับต่าก็จะส่งผลดีทงในเรื
ั ้ ่ องความตังใจลากออกน้
้
อยลง
มีวิธีการจัดการปั ญหาแบบใช้ เหตุผลมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลดีตอ่ องค์กร

