
บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ค้นหาแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีการด าเนินการ และปรากฏว่ามีผลต่อ

การคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐของแพทย์ในพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการแรงจูงใจ
ดังกล่าว การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) ที่ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ข้อมูลการเคลื่อนย้ายของแพทย์ 10 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 จากการศึกษา โครงการศึกษาค่าแรงบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการไปก่อนหน้านี้ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการคัดเลือกพ้ืนที่ เพ่ือท าการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยศึกษาถึง
แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐของแพทย์  ตามนิยามของ 
Guidelines: Incentives for Health Professionals ซึ่งจัดท าโดย Global Health Workforce Alliance 
(GHWA)  

ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินตามนิยามข้างต้น มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของแพทย์ใน
ชนบท อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่มแพทย์ที่มี
อายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี และกลุ่มแพทย์ที่มีอายุการท างานมากกว่า 3 ปี ทั้งนี้เนื่องจากมุมมองของแพทย์
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การที่กลุ่มแพทย์ที่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี มีแนวโน้มที่จะต้องศึกษาต่อ 
แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินจึงมักจะเป็นปัจจัยเรื่องการท างานซึ่งเป็นปัจจัยระยะสั้น  ในขณะที่แพทย์ที่มีอายุการ
ท างานมากกว่า 3 ปี เน้นปัจจัยในการด ารงชีวิต  อย่างไรก็ดี จากการศึกษาจะพบว่า แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินเหล่านี้ 
สามารถบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ได้ และเป็นความจ าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้อง
ด าเนินการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินนี้ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ชุมชน ต่อไป 
  



Abstract 
The objectives of this study were to prove the effect of non-financial incentive, by 

the definition in Guidelines: Incentives for Health Professionals of Global Health Workforce 
Alliance (GHWA), to retain the physician in rural area and how to manage this kind of 
incentive. The study used the retention data of the physicians in 8 provinces hospitals since 
2006 to 2015 , from the previous study ”The study of the labour cost of health workforce in 
MOPH hospital”, to predict the study area that can retain the physician in rural area. The 
questionnaire was developed to ask all physicians in the study area about the effect of non-
financial incentive and the intention to work in the same hospital next year. The results 
showed that all categorized of non-financial incentive have a significant effect to the 
retention of the physicians at 95%CI. These effects were difference between the first 3 years 
working physicians and the physicians that have more than 3 years working experience. This 
study found that the hospitals can promote the non-financial incentive in the hospital 
working environments, so the Ministry of Public Health should to have the policy to 
promote these non-financial incentives. 
  



บทสรุปเพื่อสื่อสารสาธารณะ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ค้นหาแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีการด าเนินการ และปรากฏว่ามีผลต่อ

การคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐของแพทย์ในพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการแรงจูงใจ
ดังกล่าว โดยศึกษาถึงแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐของแพทย์ ตาม
นิยามของ Guidelines: Incentives for Health Professionals ซึ่งจัดท าโดย Global Health Workforce 
Alliance (GHWA) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค าจ ากัดความของ  แรงจูงใจ (incentives) ว่าคือ สิ่งที่มี
ความสัมพันธ์และ/หรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการสุขภาพเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจที่เป็นเงินและแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน ในส่วนของแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน ได้มีการ
ก าหนดนิยามไว้ 5 มิติ ได้แก่ 

1. สิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เช่น  มีทรัพยากรที่ใช้ในการท างานอย่างพอเพียง มีระบบให้การ
สนับสนุนและมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี มีการบริหารจัดการปริมาณงานที่มากข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2. ความยืดหยุ่นในการจ้างงานและการจัดการ เช่น การจัดระบบในการท างาน การจัดตารางเวร สิทธิ
หยุดในช่วงวันหยุดเทศกาล เป็นต้น 

3. การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการท างานและในสายวิชาชีพ ได้แก่ การจัดระบบให้ค าปรึกษา
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระบบไกล่เกลี่ยเพ่ือป้องกันปัญหาการถูกฟ้องร้องทางการแพทย์ ระบบพี่เลี้ยง โอกาสใน
การศึกษาต่อ เป็นต้น 

4. การเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น บ้านพักและลักษณะของบ้านพัก แหล่งบันเทิง อาหาร เป็นต้น 
5. แรงจูงใจภายในตัวเอง (intrinsic reward) ได้แก่ ความพึงพอใจในการท างาน การได้รับการเคารพ

และยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและชุมชน เป็นต้น 
จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินทั้ง 5 มิตินี้ มีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในชนบท อย่างมีนัย

ยะส าคัญทางสถิติ  นั่นหมายความว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ จนท าให้แพทย์ในโรงพยาบาลได้รับ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินทั้ง 5 มิติ ก็มีแนวโน้มที่แพทย์จะอยู่ในโรงพยาบาลนั้นได้ และพบว่าแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มี
ผลต่อกลุ่มแพทย์ที่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี และกลุ่มแพทย์ที่มีอายุการท างานมากกว่า 3 ปี มีความ
แตกต่างกัน  กล่าวคือ กลุ่มแพทย์ที่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี มีแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่ส าคัญที่สุดคือ โอกาส
ในการศึกษาต่อ  ส่งผลให้แพทย์กลุ่มนี้เกือบทั้งหมดวางแผนที่จะศึกษาต่อเมื่อท างานครบ 3 ปี แรงจูงใจที่ไม่ใช่
เงินอ่ืนๆ ไม่มีผลให้แพทย์ไม่ไปศึกษาต่อ แต่สามารถท าให้แพทย์กลุ่มนี้ท างานในโรงพยาบาลอย่างมีความสุขได้
จนครบ 3 ปี แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีผลต่อแพทย์กลุ่มนี้มากเป็นปัจจัยเรื่องปริมาณงาน การก าหนดวันหยุด การ
มีแพทย์ที่ปรึกษา การมีแพทย์พ่ีเลี้ยง เป็นต้น   ในขณะที่แพทย์ที่มีอายุการท างานมากกว่า 3 ปี จะให้
ความส าคัญกับแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีผลในการด ารงชีวิต  ได้แก่ สภาพบ้านพัก โครงสร้างพ้ืนฐานของบ้านพัก 
เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา Internet การได้ท างานท่ีตรงกับทักษาะความสามารถของตนเอง เป็นต้น 

ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า มีการบริหารจัดการที่ดีในโรงพยาบาลหลายแห่ง  จนสามารถท าให้แพทย์
ได้รับแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีผลให้แพทย์มั่นใจว่าจะท างานในโรงพยาบาลเหล่านั้นต่อไป ระบบบริหารจัดการ
เหล่านี้ได้แก่  



1. การบริหารจัดการให้มีจ านวนแพทย์หมุนเวียนที่เพียงพอในโรงพยาบาล จะสามารถช่วยกระจาย
ปริมาณงาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีความส าคัญมากรายการหนึ่ง อนึ่ง การมีจ านวนแพทย์ที่เพียงพอ จะ
ช่วยให้แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ท างานที่ตนเองถนัด ซึ่งก็เป็นแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีความส าคัญมาก
รายการหนึ่งส าหรับแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. การมีระบบแพทย์ที่ปรึกษาท่ีดี การมีระบบส่งต่อที่ดี ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ไม่ยากนัก  เหล่านี้
จะเอ้ือต่อการท างานของแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี และเป็นหลักประกันให้
ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพดีเพียงพอ แม้จะได้รับบริการจากแพทย์ที่หมุนเวียนมา และเป็นแพทย์
ที่มีประสบการณ์น้อยก็ตาม 

3.  โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการภาระงานอย่างเป็นธรรม การกระจายการอยู่
เวรให้แพทย์สามารถก าหนดวันหยุดวันลาได้ตามต้องการอย่างเป็นธรรม รวมถึง การเปิดโอกาสให้แพทย์แต่ละ
ท่านไปอบรมในสาขาที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับภาระงานที่จะไปตกให้กับแพทย์ท่านอ่ืนที่อยู่ที่
โรงพยาบาล การพยายามมองหาแพทย์จากแหล่งอ่ืน เพ่ือช่วยลดภาระงานรักษาพยาบาล เช่น แพทย์ part 
time จากเอกชน เป็นต้น 

4. ระบบการไกล่เกลี่ยเพ่ือป้องกันปัญหาการถูกฟ้องร้องทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งระบบที่ทุก
โรงพยาบาลควรจะต้องพัฒนา และมีการประเมินผลอย่างอยู่เป็นประจ า 

5. การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงในโรงพยาบาลชุมชน โดยพยายามจัดสรรแพทย์ เพ่ือให้มีแพทย์หลากหลาย
อายุในหนึ่งโรงพยาบาล เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัยของแพทย์ เพ่ือให้แพทย์สามารถปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี
ให้แก่กันและกันได้  
 6. จัดให้มีทรัพยากรในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพียงพอ โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มแพทย์ที่มี
อายุการท างานมากกว่า 3 ปี ควรจัดให้มีจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาให้มากกว่า 1 คนใน 
1 โรงพยาบาล เพราะจะท าให้การลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆไม่มีความเสี่ยงต่อการไม่คุ้มทุน เพราะ
อย่างไรก็แล้วแต่การมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 1 คนย่อมจะมีการให้บริการเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 7. แรงจูงใจส่วนบุคคล intensive reward นี้ก็สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องอาศัย แพทย์
ต้นแบบ ที่มีคุณลักษณะเป็นแพทย์ต้นแบบอย่างแท้จริงและมีความสามารถในการถ่ายทอดพฤติกรรมองค์
ความรู้ทักษะในการใช้ชีวิตในชนบทให้กับแพทย์รุ่นน้องได้ หนทางหนึ่งที่น่าศึกษาก็คือ การพยายามจัดให้มี
ระบบการศึกษา ที่ เอ้ือให้แพทย์ส่วนใหญ่ ได้พบเห็นแพทย์ต้นแบบ และซึมซับคุณค่าของการใช้ชีวิตใน
โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นความหวังให้แพทย์ส่วนหนึ่งเห็นคุณค่าของการเป็นแพทย์ในโรงพยาบาล
ชุมชน และจะท าให้แพทย์สามารถคงอยู่ในชนบทได้อย่างยาวนานต่อไป 

 
  

  



การวางแผนเพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. น าผลงานวิจัยเป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท า แผนแม่บทพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ปี 
2560-2569 โดยคณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือพัฒนามาตรการหลักให้มีประเด็นการพัฒนา
แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินในแผน 
 2. น าผลงานวิจัยเป็นข้อมูลน าเข้าในการประชุมด้านก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งโดยกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 


