
การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

นิลเนตร วีระสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2552 



 



บทคัดยอ 

 
ชื่อวิทยานิพนธ การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

ชื่อผูเขียน นางสาว นิลเนตร วีระสมบัต ิ

ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

ปการศึกษา 2552 

 

 

การศึกษาครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือ (1) อธิบายปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน (2) คนหาปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนและ (3) พัฒนาตัวแบบหรือโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย

วิธีการศึกษาแบงเปน 3 ขั้นตอน (1) ทบทวนปรากฏการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมกับทบทวนวรรณกรรม นํามาพัฒนาเปนโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (2) วิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 สวน สวนแรก วิเคราะห

ขอมูลท่ัวไปของแพทยใชทุนครบ จากงานการเจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

65 คน สวนท่ี 2 ใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก แพทยใชทุนครบท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดนครราชสีมา 39 คน ในเดือนเมษายน 2551 นําส่ิงท่ีคนพบมาปรับโมเดลเชิงทฤษฎี (3) วิจัย

เชิงปริมาณ ทดสอบโมเดลโดยการสํารวจขอมูลจากแพทยประจําท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน หลัง

ใชทุนครบ 2 ปท่ัวประเทศไทย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น ชวงมีนาคม - พฤษภาคม 

2552 ไดรับตอบกลับจากแพทยใชทุนครบ 613 คน จากโรงพยาบาลชุมชน 461 แหง (รอยละ 62.89) 

วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง และการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกต ิ

ผลการศึกษา ขั้นตอน (1) พบวา ในภาพกวาง การยายออกและคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนเปนไปตามชวงขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ชวงท่ีเศรษฐกิจหดตัวและ

วิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณการคงอยูของแพทยจะคอนขางดี ในชวงเศรษฐกิจฟองสบูและ

เศรษฐกิจฟนตัว แพทยจะไหลออกสูภาคเอกชน ในภาพแคบ เกี่ยวของกับปจจัยหลัก 3 กลุมปจจัย 

ไดแก ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล ปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน และ

ปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท ขั้นตอน (2) พบวาการคงอยูของแพทยผันแปรไป

ตาม อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาบานเกิดหรือการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู ตําแหนง และรูปแบบ



 (4) 

การศึกษา   การสัมภาษณเชิงลึกพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยมี 3 กลุม 1) ปจจัย

ดานบุคคล ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอชนบท ภาระงานท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนจูงใจท่ีเหมาะสม     

2) ปจจัยดานโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ขนาดโรงพยาบาลชุมชน ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทาง

คลินิก และความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน 3) ปจจัยดานชุมชนในเขตชนบท ไดแก ความ

เจริญของชุมชน การยกยองเชิงสังคม และความรับผิดชอบตอครอบครัว ผูวิจัยไดปรับโมเดลการ  

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เปนตัวแปรระดับปจเจกบุคคล 16 ตัว เพ่ือทําการทดสอบ   

เชิงปริมาณในขั้นตอนสุดทาย ไดผลลัพธเปนโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลทางตรง

ตอการคงอยูของแพทยระยะตนมี 4 ตัวแปร 1) สถานภาพสมรส 2) ความพึงพอใจของแพทย           

3) ลักษณะของงาน และ 4) บริบทของชุมชน  โดยตัวแปรท้ัง 4 ตัวรวมกันอธิบายการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน รอยละ 13.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมมี 6 ตัวแปร 1) วิชาชีพท่ัวไป    

2) ลักษณะของรายได 3) บริบทของงาน 4) บริบทของชุมชน 5) การจัดการปฏิบัติการทางแพทย 

และ 6) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต ิ / กันดาร ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทย

ระยะปลาย มี 6 ตัวแปร 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส 3) วิชาชีพท่ัวไป 4) รูปแบบการศึกษา               

5) ลักษณะของรายได และ 6) บริบทของงาน โดยตัวแปรท้ัง 6 ตัว รวมกันอธิบายการคงอยูของ

แพทยรอยละ 38.8 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมมี 2 ตัวแปร 1) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย 

และ 2) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต ิ/ กันดาร   

การศึกษานี้ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดานกลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนในการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยใหเกิดภาระงานท่ีเหมาะสม คาตอบแทนจูงใจท่ีเหมาะ 

สมในการปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชุมชน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือ

สรางบริบทของงานท่ีด ี เสนองานใหกับคูชีวิตของแพทยในพ้ืนท่ีเดียวกับโรงพยาบาลชุมชน และ

บุตรของแพทยไดเขาเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ีเดียวกนั เพ่ือสรางความสมดุลของชีวิตกับงาน กลยุทธ

ดานอุปทานของแพทย เสนอรูปแบบการศึกษาในการอบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ัน

คลินิก เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอโรงพยาบาลชุมชน กลยุทธดานอุปสงคของแพทย เสนอใหมีการ

ติดตามประเมินผูท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และสํารวจการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเปน

ประจําทุกป เพ่ือประเมินปญหาและประสิทธิผลของมาตรการท่ีกําหนดไว โมเดลการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน สามารถนํามาใชในการทํานายการคงอยูของแพทยไดเพียงชวงเวลาส้ัน 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การศึกษาตอไปในอนาคต 

เสนอใหมีการศึกษาปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยแตละประเภทแยกจากกัน เพ่ือ

ความชัดเจนในการพัฒนากลยุทธ และนโยบายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน. 
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The objectives of this study were (1) to explain phenomena of physician turnover and 

retention in community hospitals of Thailand; (2) search for main factors related to physician 

retention in community hospitals; (3) develop model of physician retention in community 

hospitals of Thailand. Methodology was divided into 3 steps: (1) review of physician retention 

phenomena from the past until present and relevant literatures to develop theoretical model of 

physician retention in community hospitals of Thailand; (2) qualitative study divided into 2 parts, 

firstly by analyzing general information of 65 existing physicians from the Personnel Division, 

Nakhon Ratchasima Provincial Health Office and secondly by in-depth interviewing 39 existing 

physicians in April, 2008 and then to modify the model; (3) quantitative study which tested 

generalization of the model by existing physicians survey in community hospitals all over 

country. The questionnaire was constructed and mailed to existing physicians after two years 

working in community hospital contract during March-May, 2009. The response physicians were 

613 persons from 461 community hospitals (62.89%). Path analysis technique based on ordinary 

multiple regression analysis was used to analyze the complicate data.  

In the first step, it was found that in the macro view of these phenomena were related 

with rise and fall of economic situation, i.e. rather good in economic recession and crisis; worse 

in economic boom and recovery; in the micro view were related with 3 factor groups: individual 

need factor, community hospital need factor and community need factor. Step (2): found that 

physician retention varied with age, marital status, hometown or habitation, position, and type of 

learning. The in-depth interview revealed that 3 factors related to physician retention:                  



 

 

(6) 

1) Personnel factors: good rural attitude, suitable work load, suitable income; 2) Community 

hospital factors: hospital size, hospital administration, relationship with hospital administrators 

and staffs; 3) Community factors: developed community size, social recognition, and kinship 

responsibility. A causative model for physician retention in community hospitals was proposed 

and then modified to 16 individual level variables for testing the model by quantitative method in 

the last step. The results were a model for early physician (aged ≤ 35 yrs) retention and late 

physician (aged > 35 yrs) retention in community hospitals of Thailand. Factors that directly 

influenced early physician retention were composed of 4 variables: 1) marital status; 2) physician 

satisfaction; 3) job content; and 4) community context. All of the 4 variables were accounted for 

physician retention 13.3 percent. Factors that indirectly influenced early physician retention were 

composed of 6 variables: 1) general practice physicians; 2) income characteristics; 3) job context; 

4) community context; 5) medical operation management and 6)district supplement compensation 

in normal and hardship level. Factors that directly influenced late physician retention were 

composed of 6 variables: 1) sex; 2) marital status; 3) general practice physicians; 4) type of 

learning; 5) income characteristics and 6) job context. All of the 6 variables were accounted for 

physician retention 38.8 percent. Factors that indirectly influenced late physician retention were   

medical operation management and district supplement compensation.  

Policy recommendations for physician retention strategies in community hospitals, 

effective medical operation management should be set up suitable work load system and suitable 

incentive compensation system to work in community hospitals; hospital accreditation policy 

support to develop good job context; work offer for physician’s spouse and school quota for 

physician’s offspring in the same area of community hospitals to develop work-life balance. For 

physician supply strategies, type of learning by training with physician clinic medical center in 

regional hospital was recommended to make good attitude for community hospitals. For 

physician demand strategies, default physician monitoring and regularly physician retention 

survey were recommended to evaluate policies. A model for physician retention enabled to 

predict physician retention in the short time because of dynamic social and economic 

environment. Future studies for specific groups of physicians in community hospitals were 

recommended to develop further specific physician retention strategies and policies in community 

hospitals.    



กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความเมตตาจากบุคคลหลายทาน ไดกรุณาชวยเหลือให

ขอมูล คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น และสนับสนุนใหกําลังใจในการทําวิจัย 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ และคณาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธท้ัง 5 ทานไดแก  ศ.นพ.วิจารณ พานิช ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.เดอืนเพ็ญ 

ธีรวรรณวิวัฒน รศ.ดร. นิสดารก เวชยานนท และนายแพทย สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ ท่ีไดกรุณาอบรม

แนะนําสาระความรู ในการดําเนินการทําวิจัยทุกขั้นตอน ใหกําลังใจผูวิจัยจนดําเนินการวิจัยสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค ดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําแกไขจนวิทยานิพนธฉบับ

นี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย และสถาบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ในการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยทุกทานของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา

การบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีไดถายทอดและสรางความรูใหแกผูวิจัย จนสําเร็จการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกทาน และแพทยประจําการใน

โรงพยาบาลชุมชนทุกทานท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนครราชสีมาในการใหสัมภาษณเชิงลึก และแพทย

ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงท่ัวประเทศไทย ใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถาม โดยการตอบกลับทางไปรษณีย และทางจดหมายอีเล็คโทรนิคส (email) รวมถึง

เจาหนาท่ีธุรการท่ีชวยรวบรวมแบบสอบถามสงกลับทางไปรษณียคืนกลับใหผูวิจัย 

ขอขอบพระคณุ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน ท้ังเจาหนาท่ีธุรการท่ีชวยสงแบบสอบถาม

ทางไปรษณีย ผูชวยเหลืองานวิจัย คุณมณีรัตน สุดโต ภญ.ขนิษฐา วัลลีพงษ และทพ.ญ. จารุวรรณ   

ประสพอัครกิจ ท่ีชวยวิเคราะหขอมูล กลุมเพ่ือนในหลักสูตรปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร(DPA) 

รุน 1 ทุกทาน ท่ีใหกําลังใจกับผูวิจัย รวมถึงใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน สุดทายขอยกความดีของ

ผลการวิจัยท้ังหมดนี้ ใหกับ การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย. 

 

 นิลเนตร วีระสมบัต ิ

     เมษายน 2553 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

“คน” (Human Resource) เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดขององคการ คนแตละคนใน

องคการถือเสมือนวาเปนทุนท่ีองคการไดลงไวหรือเรียกวา “ทุนมนุษย” (Human Capital) ดวยเหตุนี้

การสูญเสียคนไปจากองคการ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ยอมเทากับองคการตองสูญเสียตนทุนไปโดย

องคการไดรับผลตอบแทนท่ีไมคุมคา ปญหาความขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพ (Human 

Resource for Health-HRH) ในเขตชนบทเปนปญหาท่ีพบไดมากนอยตางกันท่ัวโลก  เปนปญหา

ของการสรรหาบุคลากรเขาสูชนบท และการคงอยูของบุคลากร ซ่ึงเปนกลยุทธในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (Strategic Human Resource Management-SHRM) ท่ีสําคัญในระดับประเทศ กลุม

ท่ีเปนปญหาสําคัญมากท่ีสุดไดแก บุคลากรแพทย (Physician) ในเขตชนบท ปญหาแรกเปนภาพ

ของความเหล่ือมลํ้าของการกระจายบุคลากรไมเทาเทียมกนัท่ัวโลก ซ่ึงในป 2543 ประเทศไทยมี

จํานวนแพทย 22,435 คน อัตราความหนาแนนของแพทยตอประชากร 0.37 ตอพันประชากร เปน 1 

ใน 30 ประเทศท่ีอยูในกลุมประเทศท่ีมีอัตราความหนาแนนของแพทยตอประชากรต่ํา  เปรียบเทียบ

กับกลุมประเทศท่ีมีอัตราความหนาแนนของแพทยตอประชากรสูง และอัตราการตายของประชากร

ต่ํา เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 34 ประเทศ ตามการจัดอันดับขององคการอนามัยโลก ซ่ึงมีคาเฉล่ีย

ของโลกอยูท่ี 4 ตอพันประชากร (World Health Organization, 2004) ในปญหาการคงอยูของแพทย

พบปญหาการลาออกหรือการยายออกหมุนเวียนจากเขตชนบทไปสูเขตเมือง การคงอยูของแพทย

ในเขตชนบทอยูในชวงระยะเวลาส้ันเฉล่ีย 2-3 ป ตามระยะเวลาบังคับใชทุนตามสัญญาท่ีทํากับ

แพทยของภาครัฐ ปญหาดังกลาวนีพ้บในเขตชนบทท่ัวโลก ตั้งแตประเทศท่ีพัฒนาแลวตัวอยาง เชน

ประเทศอเมริกา (Daniels et al., 2007) ประเทศคานาดา (Richards, 2001) และประเทศออสเตรเลีย 

(Schoo et al., 2005)  ประเทศในกลุมลาตินอเมริกาเชน ประเทศเอควาดอร (Cavender and Alban, 

1998) ประเทศในกลุมเอเชียเชน ประเทศอินโดนีเซีย (Chomitz et al., 1997) รวมถึงประเทศไทยซ่ึง
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จากการสํารวจโดยชมรมแพทยชนบทในป 2547 พบวา แพทยในโรงพยาบาลชุมชนจํานวน 2,700 

กวาคน ประมาณรอยละ 52 เปนแพทยใชทุนท่ีทํางานมาไมถึง 3 ป สวนแพทยท่ีอยูในโรงพยาบาล

ชุมชนนานเกิน 10 ป มีเพียงรอยละ 25 โดยเฉพาะในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แพทยท่ีอยู

ทํางานเกิน 10 ปมีเพียงรอยละ 16.67 เทานั้น (พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย, 2549)  

ปญหาการกระจายแพทยในประเทศไทยพบวา แพทยประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศปฏิบัต ิ

งานอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชากรประมาณ 6 ลานคน ในขณะท่ีแพทยอีกครึ่งหนึ่งตองดูแล

ประชากรท่ีเหลืออีก 57 ลานคน ซ่ึงพบวาพ้ืนท่ีชนบทสวนท่ีขาดแคลนแพทยมากท่ีสุดคือพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้นาจะเกี่ยวเนื่องจากการกระจายบุคลากร เปนการกระจายตามเกณฑของ

สถานพยาบาล เปนปญหาหนึ่งท่ีทําใหเปนปญหาการกระจายท่ีไมสมดุล และเม่ือแยกสภาพปญหา

การขาดแคลนแพทยในสวนภูมิภาค พบวาพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกอําเภอเมืองหรือนอกเขตเทศบาลมีความ

ขาดแคลนแพทยสูงมาก (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ อารี วัลยะเสว,ี 2542) 

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวเนื่องกับการผลิตแพทยเพ่ิม และการจัดสรร

ใหแพทยไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทุกป แตจากการสํารวจพบวาอัตราการคงอยูของแพทย

ท่ีใชทุนครบลดลง อัตราการไปฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ิมขึ้น ซ่ึงพบวาแพทยใชทุนสวนใหญ

จะไปศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางหลังจากใชทุนครบปท่ี 3 และจะไปศึกษาตอเกือบหมดภายใน 5 

ป แมวาจะไดโควตาการศึกษาตอจากโรงพยาบาลชุมชน แตเม่ือสําเร็จการศึกษามีจํานวนนอยมากท่ี

จะกลับมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนตามสัญญา สวนใหญลาออกไปทํางานโรงพยาบาลเอกชน 

ยายไปทํางานในโรงพยาบาลใหญหรือเขตเมือง สงผลตอภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นกับแพทยท่ีปฏิบัติงาน

อยูเดิมในโรงพยาบาลชุมชน (สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2535) ในสภาวะปกติเม่ือคิดภาระ

งานของแพทยโรงพยาบาลชุมชน มีอัตราสวนประชากรตอแพทยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จาก 21,870 คน ใน

ป 2534 เปน 24,118 คนในป 2540 (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 

2542) แตในชวงหลังนโยบาย “30บาท รักษาทุกโรค” พบวาผูปวยนอกท่ีโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น

ถึงรอยละ 55 ผูปวยในเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 88 เปรียบเทียบในป 2544 กับป 2546 ในขณะท่ีผูปวยของ

โรงพยาบาลจังหวัดมีสัดสวนท่ีลดลง (พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย, 2549) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ

ผูปวยนอกท่ีแพทยตองดูแลในระดับตาง ๆ พบวาแพทยโรงพยาบาลชุมชนมีภาระมากท่ีสุด เม่ือ

เทียบกับแพทยในเขตเมือง กรุงเทพมหานครและเอกชน (พินิจ ฟาอํานวยผล, ปาณบดี เอกะจัมปกะ, 

รุจิรา ทวีรัตน และนิธิศ วัฒนมะโน, 2550)  

ปญหาการลาออกหรือสมองไหลของแพทยในประเทศไทยนั้นมีรูปธรรมท่ีชัดเจนในชวงป 

2503-2518 เม่ือแพทยอพยพไปตางประเทศหรือปญหาสมองไหลภายนอก (External Brain Drain) 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สงผลใหขาดแคลนแพทยอยางรุนแรง โดยพบวาในชวงเวลาดังกลาวมี
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แพทยอยูในสหรัฐอเมริกามากถึง 1,500 คนหรือรอยละ 25 ของจํานวนแพทยไทยท้ังหมด ในขณะท่ี

มีแพทยอยูในพ้ืนท่ีชนบทเพียง 300 คน (Suwit Wibulpolprasert and Paichit Pengpaiboon, 2003) 

รัฐบาลจึงเริ่มทําพันธะสัญญาใหชดใชทุนดวยการปฏิบัติงานในภาครัฐเปนระยะเวลา 2 ป กับ

นักเรียนแพทยรุนท่ีจบการศึกษาในป พ.ศ. 2515 ซ่ึงยังเปนหลักสูตร 7 ป และตอมาเม่ือมีการปรับ

หลักสูตรเปน 6 ป ไดปรับเพ่ิมเวลาการชดใชทุนเปน 3 ป 

 ในชวงป พ.ศ. 2531-2541 ซ่ึงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางสูง มีปญหาสมองไหล

ภายในระบบบริการสาธารณสุข (Internal Brain Drain) คือแพทยในภาครัฐบาลยายไปยังภาคเอกชน

ซ่ึงมีอัตราสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยพบวาสัดสวนของแพทยในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 15 

ในชวงระยะเวลา 10 ป หรือในดานจํานวน เพ่ิมขึ้น 3.3 เทา จาก 1,000 คนเปน 3,300 คน เม่ือ

เปรียบเทียบกับจํานวนแพทยท้ังหมดท่ีขยายตัวเพียงรอยละ 54.6 สงผลใหเกิดวิกฤติการณปญหาการ

ขาดแคลนแพทยในพ้ืนท่ีชนบท โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบวา ความแตก 

ตางของอัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คน เพ่ิมขึ้นจาก 8.6 เทาเปน 13.8 เทา ระหวางป พ.ศ. 2529 -

2539 และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 มีแพทยใชทุนป 2 ท่ีตองไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชน

ลาออก 126 คน คิดเปน รอยละ 22 ของแพทยใชทุนท้ังหมด ซ่ึงสงผลกระทบใหโรงพยาบาลชุมชน

ถึง 21 แหงขาดแคลนแพทย คิดเปนรอยละ 3 จากโรงพยาบาลชุมชน 700 แหง (Pongthep 

Wongwacharapaiboon, Nichakorn Sirikanokwilai and Paichit Penpaiboon, 1999) มีการนํา

มาตรการในการแกปญหาของภาครัฐหลายดาน เชน การเพ่ิมระบบคาตอบแทน สําหรับการไม

ประกอบเวชกรรมในภาคเอกชน และระบบเบ้ียเล้ียงเหมาจายในพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับบุคลากรสุขภาพ

ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลและทุรกันดาร อยางไรก็ตามหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 

2540 ปญหาการลาออกของแพทยเริ่มลดลง เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนถึง 43 แหงตองปดตัวลงใน

ชวงเวลาดังกลาว สงผลใหแพทยท่ีลาออกจากภาครัฐลดลง ในทางตรงขามมีแพทยขอกลับเขา

ราชการเพิ่มขึ้น เฉพาะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถึง 168 คน ในป พ.ศ. 2542  เม่ือเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเริ่มมีการฟนตัวตั้งแตป พ.ศ. 2544 จํานวนแพทยท่ีลาออกเริ่มเพ่ิมขึ้น และมากกวา

ในชวงทศวรรษกอนหนานั้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะเม่ือรัฐบาลไดเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุก

โรค ซ่ึงมีผลใหจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง 

ชาติเปดเผยวา การประเมินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในชวง 2 ป (พ.ศ. 2544- มีนาคม พ.ศ.

2546) พบวามีแพทยในกระทรวงสาธารณสุขลาออก 950 คน จากในอดีตลาออกปละ 200 คน ซ่ึง

สวนใหญเปนแพทยจากโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทักษพล ธรรมรังสี, 2547) 

 นโยบายการแกปญหาขาดแคลนแพทยของกระทรวงสาธารณสุขยังเหมือนเดิม ๆ คือการ

ผลิตเพ่ิมใหมากท่ีสุด และคิดวาการจะใหคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมีวิธีหลักคือ การใหโควตาการ
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เรียนแพทยกับผูท่ีอยูในภูมิลําเนาตางจังหวัดเปนพิเศษ เม่ือศึกษาจบแลวจะไดคงอยูตอในบานเกิด

ของตนเอง โครงการนี้เรียกวาโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (Collaborative Project to Increase 

Production of Rural Doctors-CPIRD) อยูในแผนลงทุนเสริมสรางโครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ 

(พ.ศ. 2549 – 2552) ตั้งเปาหมาย 3,000 คน ตามโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐซ่ึง

งบประมาณป 2549ไดรับอนุมัติในวงเงิน 301,516,000 บาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ

เฉพาะในสวนของการเพ่ิมการผลิตแพทยและพยาบาลวิชาชีพ ทําใหคาดวาจะรับนักศึกษาแพทยเขา

เรียนไดประมาณ 300 คน เพ่ือชวยลดภาระอีก 6 ป ขางหนา เปาหมายหลักของโครงการนี้กําหนดไว 

2 ขอคือ 1) ใหเกิดการกระจายของบุคลากรสาธารณสุข 2) การแกปญหาขาดแคลนแพทยในชนบท 

มีการปรับพันธะสัญญาการชดใชทุนท่ีไมเคยมีการปรับเลยมาถึง 30 ป เนื่องจากการศึกษาพบวา 

ขณะนี้แพทยจบใหมอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเฉล่ียเพียง 2 ปเทานั้น เนื่องจากเงินชดใช

ทุนท่ีกําหนดไว 400,000 บาทนั้นถือวานอยมาก เม่ือเทียบกับรายไดจากเงินเดือนรวมคาตอบแทน

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะเม่ือยายไปทํางานในภาคเอกชนท่ีมีรายไดคอนขางสูง จึงไดปรับเพ่ิมระยะเวลาการ

ชดใชทุนจาก 3 ปเปน 6 ป และเพ่ิมจํานวนเงินชดใชทุนจาก 400,000 บาทซ่ึงใชมาตั้งแตพ.ศ. 2516 

มาเปน 1.8 ลานบาท โดยคิดจากเงินงบประมาณท่ีใชในการผลิตแพทย 300,000 บาทตอคนตอป 6 ป 

เงินคาปรับดังกลาว นํามาจัดตั้งเปนกองทุนเพ่ือสนับสนุนการกระจายแพทยสูชนบทดวย (โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท, 2550) นโยบายการผลิตเพ่ิมคงตองรวมกับการจัดระบบบริหารกระจาย

บุคลากรทางการแพทยท่ีดี  ซ่ึงกวาจะไดแพทยท่ีผลิตใหม ก็ตองใชเวลาหลายปกวาจะไดแพทยมา

เติมในระบบ ส่ิงท่ีเปนปญหาตอมาก็คือแพทยท่ีผลิตออกมาเปนแพทยท่ีเปนตัวแบบเหมาะสมท่ีจะ

อยูในโรงพยาบาลชุมชนไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม รวมถึงระหวางการรอคอยนั้น โรงพยาบาล

ชุมชนจะธํารงรักษาแพทยท่ียังอยูในระบบใหคงอยูตอไป ดวยการดูแลท้ังคาตอบแทน ความม่ันคง

ในการรักษาผูปวยในโรงพยาบาล เพราะยังมีสภาพภายในโรงพยาบาลท่ีเปนปญหาของระบบท่ีทํา

ใหแพทยตองยายออกจากโรงพยาบาลอีกหลายประการ 

การศึกษาสาเหตุการลาออกของแพทย ในชวงการลาออกครั้งใหญป พ.ศ. 2540 โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพทโดยตรงหรือโดยออมจากเพ่ือนท่ีใกลชิดจํานวน 115 คน พบปจจัย

แรกท่ีเปนสาเหตุ 3 ประการ 1) การถูกบังคับใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีตนเองไมไดเลือก เนื่อง 

จากจับฉลากในรอบแรกไมผาน (รอยละ 34.6) 2) ครอบครัวตองการใหปฏิบัติงานใกลบาน (รอยละ 

32.1) 3) การศึกษาตอเนื่องเปนแพทยเฉพาะทาง (รอยละ 28.4) สวนสาเหตุทางการเงินและสาเหตุ

อ่ืน ๆ มีเพียง รอยละ 4.9 เทานั้นท่ีระบุวาเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด เม่ือรวมปจจัยแรกและปจจัยท่ีสอง

พบวา เหตุผลทางครอบครัวพบมากท่ีสุด (รอยละ 56.8) การถูกบังคับใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ี 
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ไมไดเลือก (รอยละ 45.7) และการศึกษาตอเนื่อง (รอยละ 32.1) เปนอันดับรองลงมาตามลําดับ 

(Pongthep Wongwacharapaiboon, Nichakorn Sirikanokwilai and Paichit Pengaiboon, 1999) การ

สํารวจความคิดเห็น ความรูสึก และความคาดหวังของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนนาน

กวา 5 ป แพทยท่ีปฏิบัติงานใหมในโรงพยาบาลชุมชนและท่ียายออกไปแลว ในป พ.ศ. 2540-2541 

พบวากลุมแพทยท่ีปฏิบัติงานมานาน มีความพอใจตอการปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนสูงกวา

แพทยท่ีปฏิบัติงานใหม แมจะรูสึกวางานหนักกวา แตก็รูสึกมีคุณคาในการทํางานท่ีโรงพยาบาล

ชุมชนสูง รูสึกวางานมีความหลากหลายนาสนใจ และรูสึกวาตนเองไดพัฒนา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

แพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนนานเปนกลุมท่ีถูกคัดกรองโดยธรรมชาติ ท่ีเปนกลุมท่ีมี

ความพอใจตองานท่ีตนเองปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนสูงกวาแพทยใหม โดยเฉพาะกลุมผูอํานวย 

การท่ีทํางานมานานเปนกลุมท่ีมีความพึงพอใจตองานสูงสุด แพทยประจําสวนใหญมีแนวโนมท่ี

ชอบงานดานการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวยใน งานผาตัด และงานหองคลอดมากกวา ปจจัยท่ีทํา

ใหแพทยปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนนานเลยระยะการใชทุนในกลุมท่ีปฏิบัติงานมานานเกินกวา 

5 ป คือ การท่ีรูสึกวาตนเองทําประโยชนไดมากกวาท่ีอ่ืนและรูสึกวางานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะ

กับตนเอง มีทีมงานดี สอดคลองกับครอบครัว รายได การเดินทาง และติดตอส่ือสารสะดวก ในกลุม

แพทยใหมท่ียายออกไปแลว มีปจจัย 5 ประการท่ีจูงใจใหแพทยยังคงปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล

ชุมชนตอเนื่องคือ 1) การมีทีมงานท่ีมีความพรอม 2) ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 3) การ

มีแพทยเพียงพอ 4) ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใกลบาน 5) คาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความแตกตางกันเล็ก 

นอยระหวางชายกับหญิง ผูอํานวยการกับแพทยประจํา โดยแพทยประจําและแพทยหญิงกลุมหนึ่ง

ไมตองการทํางานบริหาร  สวนสาเหตหุลักท่ีแพทยยายออกจากโรงพยาบาลชุมชน คือ ความรูสึกท่ี

แพทยตองการไปศึกษาตอเพ่ิมเติม ซ่ึงสวนใหญเปนการศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง และรูสึกวา

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนไดรับการพัฒนาความรู และโอกาสการศึกษาตอเนื่องมีนอย 

(สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ อารี วัลยะเสว,ี 2542) ในชวงป พ.ศ. 2544-2545 มี

การศึกษากลุมแพทยท่ีลาออกจํานวน 743 ราย ซ่ึงสวนใหญเปนแพทยโรงพยาบาลชุมชน รอยละ 

48.3 เปนอัตราการสูญเสียมากกวากลุมโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป 2.07 เทา การลาออก

เกิดในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับชวงเวลาท่ีหมดพันธะสัญญาการ

ใชทุนและเปดรับสมัครการศึกษาตอของแพทยเฉพาะทาง พบวา แพทยท่ีลาออกมีอายุนอย อายุ

ราชการส้ัน ลาออกกอนครบพันธะสัญญาถึงรอยละ 50.4 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอายุราชการท่ี

ยาวนานขึ้นในแพทยกลุมนี ้ คือ เพศ สถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาค และการไดปฏิบัติงานใน

ภูมิภาคเดียวกับภูมิลําเนา  สวนสาเหตุของปญหาสัมพันธกับปจจัยกลุมตาง ๆ ไดแก 1) ปจจัย

สวนตัว เชน ความคาดหวัง การวางแผนชีวิต การผานระบบการผลิตแพทย ภูมิลําเนา 2) ปจจัยท่ีมี
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สวนผลัก ไดแก ภาระงาน ลักษณะงาน ความเส่ียง ระบบการบริหารท่ีไมตอบสนองตอความ

ตองการของแพทย และความกันดารของพ้ืนท่ี 3) ปจจัยท่ีมีสวนดูด ไดแก สวนตางของรายได 

ลักษณะงาน และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป (ทักษพล  ธรรมรังสี, 2546)   

โดยสรุปของปรากฏการณปญหาการขาดแคลนแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ประเทศ

ไทยมีอัตราความหนาแนนของแพทยตอประชากรต่ํา เม่ือเทียบกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เม่ือดูการ

กระจายแพทยภายในภูมิภาคของประเทศพบปญหาการกระจายท่ีไมสมดุล โดยพบวาพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืและพ้ืนท่ีนอกเขตอําเภอเมืองหรือนอกเขตเทศบาล เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีขาดแคลน

แพทยมากท่ีสุด ในสวนปญหาการคงอยูของแพทยในเขตชนบทหรือโรงพยาบาลชุมชน พบวา สวน

ใหญเปนแพทยใชทุนท่ีทํางานมาไมถึง 3 ป และสวนใหญยายออกจากโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือไป

ศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง ปจจัยหลักท่ีทําใหแพทยปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนนานเลยระยะการ

ใชทุน ในกลุมท่ีปฏิบัติงานมานานเกินกวา 5 ป คือ ความพึงพอใจตองาน รูสึกวาไดทํางานท่ีเปน

ประโยชน งานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะกับตนเอง และไดรับการยอมรับนับถือจากประชาชนใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ นอกจากนัน้ยังมีขอเสนอจากกลุมแพทยใหมท่ียายออกไปแลว คือ การมีทีมงานท่ีมี

ความพรอม ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีแพทยเพียงพอ ไดปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใกล

บาน และ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในปจจบัุน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานมา

จะเนนทางดานการผลิตแพทยเพ่ิมใหมากท่ีสุด และเนนมาตรการบังคับใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน 

แรงจูงใจท่ีใหสวนหนึ่งคือคาตอบแทนพิเศษในการไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว เงินวิชาชีพแพทย และ

คาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจายการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงสรางความแตกตางไมมากนัก

กับแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตเมือง และจากการสํารวจพบวา

ไมใชปจจัยหลักเพียงปจจัยเดียวในการทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน  

แมวาจากอดีตจนถึงปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะแกปญหาการขาดแคลนแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชน ดวยกลวิธีคอนขางหลากหลาย แตไมไดมีการประเมินประสิทธิผลชัดเจนของ

มาตรการดังกลาว รวมทั้งปญหาการยายออกหรือลาออกของแพทยจากโรงพยาบาลชุมชนยังมีอยาง

ตอเนื่อง แมวาจะมีการผลิตแพทยเพ่ิมเติมมากขึ้น และจัดสรรแพทยเพ่ิมขึ้นใหกับพ้ืนท่ีโรงพยาบาล

ชุมชนท่ีขาดแคลนแพทย กลยุทธสําคัญท่ีกระทรวงสาธารณสุขและผูท่ีเกี่ยวของดานนโยบายอาจ

ละเลยหรือไมไดเนนหนัก นาจะเปนประเด็นการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงในแตละ

ชวงเวลาจากอดีตถึงปจจุบัน อะไรเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน ความผูกพันตอชุมชนหรือความเหมาะสมสอดคลองกับตนเอง ความผูกพันตอองคการหรือ

การเช่ือมโยงกับชุมชนและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจตองานหรือความรูสึกถึงการสูญเสีย

ถาตองยายออกจากงาน มีผลอยางไรตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  มีอิทธิพลตอการ
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ตัดสินใจในการยายออกไปศึกษาตอเม่ือครบกําหนดการใชทุนของแพทยหรือไม มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนท่ีเดิมของแพทยหรือไม มีอิทธิพลตอการเปล่ียน

ความตั้งใจหรือแผนการศึกษาตอท่ีมีอยูเม่ือครบกําหนดการใชทุนของแพทยหรือไม ซ่ึงปจจัยตาง ๆ 

เหลานี้จะแตกตางกันในกลุมแพทยท่ีปฏิบัติงานใชทุนครบ 3 ป โดยเปนแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 ป ใน

โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไป และปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชุมชน 2 ป แบงการ

ตัดสินใจของแพทยเปน 2 กลุม 1) กลุมแพทยท่ีตัดสินใจยายออกหรือลาออกจากโรงพยาบาลชุมชน

เพ่ือไปศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง 2)กลุมแพทยท่ีตัดสินใจคงอยูเปนแพทยประจําในโรงพยาบาล

ชุมชนโดยไมไปศึกษาตอ ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจการคงอยูโรงพยาบาลชุมชนของ

แพทย นํามาพัฒนาโมเดลหรือตวัแบบการคงอยูของแพทย ในบริบทเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน

ของประเทศไทย เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนของแพทย ซ่ึงตองอาศัยท้ังกลยุทธการกระจายแพทย

ในพ้ืนท่ีขาดแคลน และยังตองมีมาตรการหรือกลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

รวมดวย ซ่ึงกลยุทธเหลานี้มิใชมีแคคาตอบแทนจูงใจท่ีเปนตัวเงินเทานั้น   

      

1.2   วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 1. เพ่ืออธิบายปรากฏการณการยายออก และการคงอยูของแพทย ในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประเทศไทย 

 2.  เพ่ือคนหาปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย ในโรงพยาบาลชุมชน ของ

ประเทศไทย  

3. เพ่ือพัฒนาโมเดลหรือตัวแบบการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 

1.3    หนวยในการวิเคราะหและขอบเขตในการวิจัย 

 

 1.3.1 หนวยในการวิเคราะห: แพทยประจําท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหลังใชทุน

ครบ 3 ป หมายถึง ในการใชทุนปแรก ปฏิบัติงานตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาล

ศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไป ในปท่ีสองและสาม ปฏิบัติงานใชทุนท่ีโรงพยาบาลชุมชน 

 

1.3.2 ขอบเขตในการวิจัย: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี ้

 1. โรงพยาบาลชุมชน จะเปนโรงพยาบาลชุมชนทุกระดับ ตั้งแต 10-120 เตียง สังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในป 2550 เปนตนมา 
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 2. นโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ

องคการวิชาชีพแพทย เปนนโยบายปจจุบันท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนใน

สภาพแวดลอมปจจุบันท่ีดําเนินการสํารวจ 

 

1.4    ฐานคติและทฤษฎใีนการวิจัย 

 

 ปรากฏการณการยายออกหรือการลาออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

ของประเทศไทย ในบริบทภาพกวางมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงาน ซ่ึงเกี่ยวของกับ 

อุปทานแรงงาน อุปสงคแรงงาน ความสมดุลของตลาดแรงงาน และการเคล่ือนยายแรงงาน ซ่ึง

สงผลใหเกิดปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดคนใหออกจากองคการ ในบริบทของพฤติกรรมองคการ

มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล ในท่ีนี้คือแพทย ซ่ึงเปนกลุมเทคนิควิชาชีพ 

(Technical Professional) ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย และทฤษฎีทุนมนุษย มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้

 

1.4.1 ฐานคติพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริบทการจางงานในกลุมเทคนิควิชาชีพ: มี 4 ประการดังนี ้

(Maurer, Lee and Mitchell, 2003) 

1. กลุมวิชาชีพมีความจําเปนในการเพ่ิมพูน และธํารงรักษาความชํานาญเชิงเทคนิค กลุมนี้

จึงมีแรงผลักดันในการศึกษาตอ  

2.  การตัดสินใจในการลาออกมีผลจากตลาดแรงงาน ท่ีพลวัตรเปล่ียนแปลงมาก  

3. กลุมวิชาชีพมักมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนของวิชาชีพ และผลประโยชนของ

องคการ เปนความแตกตางระหวางความผูกพันในวิชาชีพและความผูกพันตอองคการ ซ่ึงทําให

บุคคลตองทําใหสมดุลระหวางจริยธรรมในวิชาชีพและพันธะในงานตามคําส่ัง    

4. กลุมวิชาชีพมักจะสรางสรรค ประยุกต และจัดการความรูเชิงเทคนิคท่ีกาวหนาและเปน

ประโยชนกับนายจาง เปนผูทําใหเกิดความสําเร็จและเปนท่ีตองการของนายจางคนอ่ืนในตลาด 

แรงงานดวย   

 

 1.4.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงาน: เกี่ยวของกับ อุปทาน อุปสงค ความสมดุลของ

ตลาดแรงงาน และการเคล่ือนยายแรงงาน การเคล่ือนยายแรงงานศึกษาการเคล่ือนยายระหวางการ

จางงาน การวางงาน และแรงงานแหลงอ่ืน เชนเดียวกับการยายภายในแหลงเดียวกัน Boyle et al. 

(1998) กลาววา แรงงานจะทํางานในองคการ ตราบเทาท่ีมีส่ิงจงูใจเสนอให ซ่ึงวัดโดยคุณคา       
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ของเขาเอง เทากับหรือมากกวาผลประโยชนท่ีเขารองขอ ความสมดุลระหวางส่ิงจูงใจและผล 

ประโยชน ถูกกําหนดโดยผลของปจจัยผลักดัน (“Push” Factors) และ ปจจัยดึงดูด (“Pull” Factors) 
ปจจัยผลักดันเปนปจจัยจากสถานท่ีทํางานแรกเริ่มท่ีทํางานอยูซ่ึงทําใหเกิดความไมพอใจ และปจจัย

ดึงดูดเปนปจจัยจากสถานท่ีทํางานท่ียายไปซ่ึงเสนอส่ิงจูงใจใหแรงงานยายออก ความสมดุลระหวาง

ส่ิงจูงใจและผลประโยชนท่ีไดรับ ขึ้นกับการยอมรับความปรารถนาในการยายออกและการยอมรับ

ความงายของการเคล่ือนยาย คาจางเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ  

 

 1.4.3 ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล: Beach and Mitchell (1990) เสนอทฤษฎีภาพลักษณ

หรือภาพในใจ (Image Theory) ของผูตัดสินใจท่ีเนนการตัดสินใจของบุคคลภายใตบริบทของ

ความสัมพันธภายในสังคมหรือภายในองคการ ดวยขอสมมติฐานวาผลลัพธอาจถูกเกล้ียกลอม

เปล่ียนแปลงหรือลบลางเม่ือนําเสนอตอบุคคลอ่ืน ผูตัดสินใจจะมีหลักการของตนเองหรือความจริง

ท่ีชัดเจนของตนเองในการตัดสินใจ และพยายามใหผูท่ีเกี่ยวของในองคการเห็นดวยหรือคลอยตาม

คานิยมหรือหลักการของตนเอง เรียกกลไกนี้วา ความสอดคลองเขากันได (Compatibility) ทฤษฎีนี้

เปนพ้ืนฐานของโมเดลเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจ (Unfolding Voluntary Turnover Model) 

และโครงสรางการฝงตัวในงาน (Job Embeddedness Construct) ท่ีใชในการคัดเลือกและการลาออก

ของพนักงาน ซ่ึงมีการทดสอบเชิงประจักษในกลุมเทคนิควิชาชีพ เชน พยาบาล นักบัญชี และ

พนักงานธนาคาร (Beach and Mitchell, 2005)  

 

 1.4.4 ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม:  เกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับ

แรงจงูใจในการทํางาน ซ่ึงมีผลตอความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) นําไปสูความผูกพัน     

ตอองคการ (Organizational Commitment) และสงผลลัพธตอการคงอยูหรือยายออกจากองคการ 

(Latham and Ernst, 2006; Latham, 2007) 

 

 1.4.5 ทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและทฤษฎีทุนมนุษย: เกี่ยวของ

กับการบูรณาการทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ ในระดับ

จุลภาคและระดับมหภาค ในมุมมองดานทรัพยากรท่ีเปนฐานขององคการ (Resource-based View of 

the Firm)หรือ ทุนมนุษย (Wright and McMahan, 1992) ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory) 

ในประเด็นท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในชนบท หรือโรงพยาบาลชุมชน นําไปสู   

กลยุทธการธํารงรักษาคนเกงหรือแพทยใหคงอยูในองคการ นโยบายการคงอยูของแพทยใน



 10 

โรงพยาบาลชุมชน และการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง ท่ีสัมพันธกับการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน(Armstrong, 2006a; Baron and Armstrong, 2007) 

 

1.5    คําถามในการวิจัย 

 

1.  ทําไมแพทยจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

2.  ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนคืออะไร 

3. การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย ทําอยางไร ในการดึงดูด จูงใจ และธํารงรักษา 

แพทยใหคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

 

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 ปรากฏการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบัน มีหลาย

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของแพทยในการยายออกหรือคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน บริบท

ของโรงพยาบาลชุมชนในแตละชวงเวลาก็มีสถานการณท่ีซับซอนแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง

เลือกการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําใหเขาใจ

ปรากฏการณท่ีซับซอนนี้ไดดีขึ้น ตอบคําถามการวิจัยและสมมตฐิานท่ีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งอธิบาย

ปรากฏการณท่ีถูกตองตรงกับลักษณะเฉพาะของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน และสถานการณแตละ

ชวงเวลาไดถูกตอง การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสํารวจปรากฏการณท่ีเกิดและไมเกิดตามทฤษฎีใน

บริบทเขตชนบทของประเทศไทย เพ่ือคนหาปจจัยหรือตัวแปรใหมท่ีไมเปนไปตามทฤษฎีทาง

ตะวันตก ไดสมมติฐานใหมมาพิสูจน ตัวแปรตาง ๆ ท่ีคนพบนํามาพัฒนาโมเดลหรือตัวแบบการคง

อยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ท่ีตรงกับบริบทงานสุขภาพในชนบทท่ีเปนจริงในปจจุบันของ

ประเทศไทย หลังจากนั้นทําการทดสอบโมเดลหรือตัวแบบการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน

ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือคนหาลักษณะท่ัวไปของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย จากโมเดลนี้นํามาใชประโยชนในการเสนอแนะแนวทางใน

การแกปญหาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนตอไป (Schmitt and Klimoski, 1991) ผูวิจัย

ขอแบงการศึกษาเปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 

1.6.1 ขั้นตอนแรก: เปนการทบทวนปรากฏการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมกับการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการยายออกและการ
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คงอยูของแพทย วัตถุประสงคในขั้นตอนนี้เพ่ืออธิบายปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน และพัฒนาเบ้ืองตนใหเปนโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนของประเทศไทย 

 

1.6.2 ขั้นตอนท่ีสอง: เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษากลุม

ตัวอยางท่ีเลือกไวจากโรงพยาบาลชุมชนในแตละสวนภาคของประเทศไทย โดยเปนการสังเกต

ปรากฏการณท่ีเปนจริงในพ้ืนท่ีการศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกต- 

การณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม วัตถุประสงคในขั้นตอนนี้เพ่ือตอบคําถามการวิจัยเชิงลึกใน

บริบทโรงพยาบาลชุมชน วาทําไมแพทยจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ปจจัยอะไรท่ีมีอิทธิพลตอ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลแหงนั้น การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล

นั้นเปนอยางไร จึงทําใหแพทยตัดสินใจคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ปจจัยท่ีพบอาจเปน

ตัวแปรใหมท่ีแตกตางจากทฤษฎี เปนตัวแปรเชิงบริบทท่ีนํามาพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนจากเขตชนบทท่ีเปนจริง  

 

1.6.3 ขั้นตอนที่สาม: เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงใชวิธีเชิงปริมาณในการสรางแบบ 

สอบถามสํารวจภาคตัดขวาง ในกลุมแพทยท่ีปฏิบัติงานหลังหมดภาระชดใชทุนในโรงพยาบาล

ชุมชนท่ัวประเทศในปจจุบัน วัตถุประสงคในขั้นตอนนีเ้พ่ือเปนการทดสอบโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นวา

สอดคลองกับบริบทโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนจริงของประเทศไทยหรือไม ปจจัยอะไรเปนปจจัย

หลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย มีน้ําหนักของปจจัยมากนอยตางกันแคไหน การปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรมนุษยในประเด็นใด ท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประเทศไทย มีน้ําหนักมากนอยตางกันแคไหน ใชการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงในการทดสอบ

โมเดล แลวทําการปรับโมเดลใหสมบูรณ ขั้นตอนนี้อาจเรียกวา การวิจัยเชิงประจักษ หลังจากนั้น 

ตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดวยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา หรอืพหุวิธีการ

(Triangulation) 

   

1.7    ประโยชนของการวิจัย 

 

1. ประโยชนในเชิงปฏิบัต:ิ เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีคนพบ ไปประยุกตใชในการแกปญหาการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนในสภาพปจจุบันของแตละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีสถานการณขาดแคลนท่ีคอนขางรุนแรง 
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2. ประโยชนในเชิงทฤษฎี: เปนการพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยในเขตชนบท บริบท

เฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ประยุกตโมเดลการเชื่อมโยง ระหวาง การปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ในการดึงดูด จูงใจ และธํารงรักษา แพทยใหคงอยูปฏิบัติงานในบริบทของ

โรงพยาบาลชุมชนท่ีแตกตางจากบริบทในทฤษฎี ท่ีเปนองคการภาครัฐหรือเอกชนในซีกโลกทาง

ตะวันตก 

3. ประโยชนในเชิงนโยบาย: เปนการนําโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

มาแกไขปญหาในสถานการณปจจุบัน เพ่ือเสนอนโยบายใหมท่ีสอดคลองในการดงึดูด จูงใจ และ

ธํารงรักษาแพทยใหคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ เพ่ือบรรเทาปญหาการขาด

แคลนแพทย ในเขตชนบท และเขตชนบทกันดารท่ีหางไกล 

 

1.8 การจัดกรอบเนื้อหาและการเรียงบท 

 

เพ่ือความเขาใจตามลําดับของการศึกษา และขอคนพบจากการวิจัย ผูวิจัยไดจัดกรอบเนื้อหา 

และการเรียงลําดับบทตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 บทท่ี 1 บทนํา: เปนบทแรกท่ีผูวิจัยนําเสนอความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการ

วิจัย โดยแสดงใหเห็นถึงปญหาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีความสําคัญอยางไร 

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากอดีตถึงปจจุบันมีความซับซอน และมีปจจัยอะไรบางท่ีมีอิทธิพลตอการ 

คงอยูของแพทย รวมถึงนโยบายการแกปญหาท่ีผานมา นํามาสูวัตถุประสงคและคําถามในการวิจัย 

ฐานคติและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานในการอธิบายปรากฏการณและกรอบแนวคิดในการวิจัย ระเบียบ

วิธีวิจัย และประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 บทท่ี 2 ปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: เปนการ

นําเสนอรายละเอียดของปรากฏการณการยายออก และการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

อธิบายปรากฏการณตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตามชวงสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่ม

ตั้งแตปญหาการกระจายแพทยในประเทศไทย สถานการณแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ปญหา

สมองไหลของประเทศไทย การผลิตแพทยและการวางแผนกําลังคนดานแพทย สาเหตุการยายออก

และการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน กลยุทธและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน

การแกปญหาการลาออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากปรากฏการณท่ีเกิด 

ขึ้นตอเนื่องมายาวนานรวมส่ีทศวรรษ เนื้อหารายละเอียดคอนขางมากจึงแยกออกเปน 1 บท 
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 บทท่ี 3 ทบทวนวรรณกรรม: เปนการนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงาน ทฤษฎีการตัดสินใจ

ของปจเจกบุคคล ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย

ท่ีสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในชนบท รวมท้ังงานวิจัยท่ีสนับสนุนทฤษฎีและอธิบาย

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น มาใชในการอธิบายการตัดสินใจของแพทยในการยายออกหรือคงอยูภายใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงไดบรรยายมาในบทท่ี 2  วิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน มาสังเคราะหเปนโมเดลหรือตัวแบบเชิงทฤษฎี

เบ้ืองตนของการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 บทท่ี 4 การวิจัยเชิงคุณภาพ: เปนการนํากรอบแนวคิดเบ้ืองตนจากปรากฏการณและการ

ทบทวนวรรณกรรม มาเปนแนวทางในการศึกษาเชิงลึกในกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีและสถานการณจริง

ท่ีเลือกไว เปนการคนหาตัวแปรเชิงบริบทท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย

ท่ีอาจแตกตางจากทฤษฎีท่ีวางไว บทนี้จะไดอธิบายรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ี

นํามาใช ซ่ึงจะใชการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะบุคคล ปจจัยรวมเชิงบริบทท่ีคนพบนํามาปรับโมเดล

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับประเทศไทย 

 บทท่ี 5 การวิจัยเชิงปริมาณ: เปนการทดสอบโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนท่ีไดพัฒนาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ วาสอดคลองเหมาะสมกับโรงพยาบาลชุมชนแหงอ่ืน ๆ 

ของประเทศไทยหรือไม เปนการทดสอบลักษณะท่ัวไปของปจจัยเชิงบริบทท่ีพบจากโรงพยาบาล

ชุมชนท่ีคัดเลือกในการศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนปจจัยของโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ 

หรือไม ผลการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง จะทําใหสามารถระบุน้ําหนักของปจจัยท่ีนาจะมีอิทธิพล  

ตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท้ังหมดของประเทศไทย และบอกไดวาปจจัยตาง ๆ 

สามารถอธิบายปรากฏการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนไดกีเ่ปอรเซ็นต 

 บทท่ี 6 ประมวลผลการศึกษาและอภิปรายผล: เปนการนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณมาตอบคําถามการวิจัยและกรอบแนวคิดทฤษฎี จากการทบทวนวรรณกรรม และการอธิบาย

ปรากฏการณท่ีตั้งไวตั้งแตแรก ขอคนพบและการทดสอบเชิงสถิต ิ เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

หรือไม เพราะเหตุใด เปนการอภิปรายในแงมุมท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ปรากฏการณ อดีตและปจจุบัน นําผลการศึกษามาทํานายและคาดการณปรากฏการณในอนาคต โดย

การประมวลอาศัยหลักของพหุวิธีการท่ีใชระเบียบวิธีหลากหลายวิธีมาใชรวมกัน ในการศึกษา

ปรากฏการณเดยีวกัน หรือการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลแตกตางและหลายแหงในการอธิบาย

ปรากฏการณหรือขอเท็จจริงท่ีคนพบ  
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 บทท่ี 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ: เปนการนําผลสรุปการศึกษามาใชประโยชน ในการ

แกปญหาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยในปจจุบัน ทําขอเสนอแนะเชิง

นโยบายใหผูท่ีเกี่ยวของนําไปประยุกตใชในระดับประเทศ การพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย เปนประโยชนในการพัฒนาองคความรู และวิชาการเกี่ยวกับ

การคงอยูและการลาออกของทรัพยากรมนุษยตอไป. 



บทท่ี 2 
 

ปรากฏการณการยายออกและคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 
 

2.1  ความนํา 
 

ในบทนีจ้ะเปนการนําเสนอรายละเอียดของปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของ 

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแตชวงเวลาในอดีตท่ีสําคัญจนถึงปจจุบัน ตามชวงสถานการณ

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยแบงเปน 6 สวน  สวนท่ี 1: เริ่มตนดวยปญหาการกระจายแพทยใน

ประเทศไทย การนําเสนอกําลังคนดานสุขภาพในสวนบุคลากรแพทย ซ่ึงเปนปญหาการกระจาย

แพทยในประเทศไทย เม่ือเทียบกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก สวนท่ี 2: ปรากฏการณการยายออกและ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแตปญหาสมองไหลของประเทศไทยท้ังภายนอกและ

ภายในประเทศ ซ่ึงจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจในแตละชวง ตั้งแตเศรษฐกิจหดตัว เศรษฐกิจฟองสบู 

วิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจฟนตัว จนถึงวิกฤตการเมืองในภาวะปจจุบัน ในภาพกวางมีผลตอ

สถานการณท้ังส้ิน แตไมใชเพียงปจจัยเดียว สวนท่ี 3: การผลิตแพทยและการวางแผนกําลังคนดาน

แพทยของประเทศไทย  สวนท่ี 4: สาเหตุการลาออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

สวนท่ี 5: สวนสุดทาย เปนกลยุทธและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการแกปญหาการ

ลาออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

   

2.2  ปญหาการกระจายแพทยในประเทศไทย 

 

2.2.1 กําลังคนดานสุขภาพหรือบุคลากรสุขภาพ (Human Resources for Health-HRH or  

Health Workers): องคการอนามัยโลกใหนิยามวา คนท่ีมีกิจกรรมดานสุขภาพ ดวยความมุงม่ัน

ปรับปรุงภาวะสุขภาพใหดีขึ้น (All people engaged in actions whose primary intent is to enhance 

health) แบงเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมผูใหบริการ (Health Service Providers): ไดแก กลุมวิชาชีพผูให 

บริการผูปวยโดยตรง (Professionals) เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร กลุมท่ีเกี่ยวของ เชน 
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นักเทคนิคการแพทย และกลุมทํางานในชุมชน เชนหมอพ้ืนบาน (Traditional Practitioner) 2) กลุม 

สนับสนุนบริการ (Health Management and Support Workers): ไดแก กลุมวิชาชีพ เชนนักวิชาการ

การเงินในโรงพยาบาล (Accountant) กลุมท่ีเกี่ยวของ เชน นักบริหาร (Administrative Professional) 

ในโรงพยาบาล กลุมสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน พนักงานขับรถยนต ชางเทคนิค คนงาน (ภาพท่ี 2.1) สวน

ใหญขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบได มักเปนแพทยกับพยาบาล (World Health Organization, 2006)  

 

 
 

ภาพที่ 2.1 บุคลากรสุขภาพในทุกภาคสวนของโลก (Health Workers in all Sectors) 

แหลงท่ีมา: World Health Organization, 2006. 

 

 องคการอนามัยโลกประมาณบุคลากรสุขภาพท่ัวโลก 59 ลานคน เปนกลุมผูใหบริการดาน

สุขภาพ 67% ของกําลังคนดานสุขภาพท้ังหมด เฉพาะในอเมริกาท่ีมีสัดสวนเปน 57% ของกําลังคน

ดานสุขภาพท้ังหมด แสดงวากลุมผูสนับสนุนบริการมีสัดสวนสูงขึน้กวากลุมผูใหบริการในกลุม

ประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยท่ัวไปกลุมผูใหบริการเปนสัดสวน 2 ใน 3 และผูสนับสนุนบริการเปน

สัดสวน 1 ใน 3 สวนใหญมากกวา 70% ของแพทยเปนผูชาย และมากกวา 70% ของพยาบาลเปน

ผูหญิง บุคลากรสุขภาพประมาณ 2 ใน 3 อยูในภาครัฐและ 1 ใน 3 อยูภาคเอกชน (World Health 

Organization, 2006)  
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2.2.2 การกระจายบุคลากรสุขภาพ: การกระจายกําลังคนดานสุขภาพไมเทาเทียมกัน 

ประเทศท่ีมีความตองการไมมากมีจํานวนกําลังคนดานสุขภาพสูง ขณะท่ีประเทศมีปญหาภาระโรค

ระดับโลกมาก เชน โรคเอดส วัณโรค กลับมีกําลังคนดานสุขภาพนอยมาก จากภาพท่ี 2.2 แกนตั้ง

แสดงภาระโรค แกนนอนเปนจํานวนบุคลากรสุขภาพ  และขนาดของวงกลมเปนรายจายดาน

สุขภาพ (Total Health Expenditure) ประเทศในเขตอเมริกา ซ่ึงรวมแคนาดาและอเมริกา มีภาระโรค

เพียง 10% ของภาระโรคระดับโลก (Global Burden of Disease) มีบุคลากรสุขภาพ 37% ของ

บุคลากรสุขภาพท้ังหมด และมีรายจายดานสุขภาพมากกวา 50% ของรายจายระดับโลก ซ่ึงตรงขาม

กับประเทศในเขตแอฟริกาซ่ึงมีภาระโรคมากกวา 24% ของภาระโรคระดับโลก แตมีบุคลากร

สุขภาพเพียง 3% ของกําลังคนสุขภาพท้ังหมด และมีรายจายดานสุขภาพนอยกวา 1% ของรายจาย

ระดับโลก แมวารวมงบประมาณสนับสนุนจากตางประเทศแลว (World Health Organization, 

2006)  

 
 

ภาพที่ 2.2  การกระจายบุคลากรสุขภาพ ตามระดับของรายจายดานสุขภาพและภาระโรคโดยองคการอนามัยโลก 

แหลงที่มา: World Health Organization, 2006. 

 

 ภายในประเทศเดียวกันก็ยังพบการกระจายไมเทาเทียมกัน โดยท่ัวไปความหนาแนนของ

บุคลากรสุขภาพสูงสุดในเขตเมืองท่ีมีโรงเรียนแพทยและรายไดสูง ซ่ึงพบวา ภายใน 55% ของคนท่ี

อาศัยในเขตเมือง มากกวา 75% เปนแพทย มากกวา 60% เปนพยาบาล และ 58% เปนบุคลากร

สุขภาพท่ีอาศัยในเขตเมือง ปญหาท่ีประสบในเขตชนบทท่ีบุคลากรสุขภาพตองเผชิญ ตั้งแตสภาพ 
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แวดลอมการทํางานท่ีไมดี คาแรงต่ํา ไมไดรับการสนับสนุนในการทํางาน และการพัฒนาในวิชาชีพ  

ในหลายประเทศผูใหบริการท่ีเปนผูหญิงมีนอยในเขตชนบทเพราะไมมีความปลอดภัยในการปฏิบัต ิ

งาน ในดานภาระโรคท่ีเปนเปาหมายสหัสวรรษของโลก (Millennium Development Goals-MDG) 

เนนท่ีการดูแลมารดาและทารก การควบคุมโรคเอดส วัณโรค และมาเลเรีย ซ่ึงมีหลักฐานพอเพียงวา 

จํานวนและคุณภาพของบุคลากรสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความครอบคลุมการไดรับ

ภูมิคุมกัน การไดรับการดูแลปฐมภูมิ และความนาจะเปนในการรอดชีวิตของมารดาและเด็ก (ภาพท่ี 

2.3) (World Health Organization, 2006) 

 

 
ภาพที่2.3 ความหนาแนนของบุคลากรสุขภาพกับความนาจะเปนในการรอดชีวิตของมารดาและเด็ก 

แหลงท่ีมา: World Health Organization, 2006. 

 

องคการอนามัยโลกพบวา สวนใหญปญหาอยูในประเทศในแอฟริกา 36 ประเทศ และ

ประเทศอ่ืน ๆ อีก รวม 57 ประเทศ ยกเวนประเทศในเขตยุโรป ท่ีขาดแพทย พยาบาล และผดุงครรภ 

ในการทําคลอด 80% ของการคลอดท้ังหมด แสดงถึงการขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะ

แพทย พยาบาล และผดุงครรภ ซ่ึงมักจะเกิดในประเทศท่ีมีความหนาแนนของกลุมวิชาชีพ แพทย 

พยาบาล และผดุงครรภต่ํากวา 2.5 ตอ 1,000 ประชากร  โดยใชเกณฑเริ่มตนแบบนี้ องคการอนามัย

โลกจึงประมาณการขาดบุคลากรสุขภาพ ท่ีเปนแพทย พยาบาล ผดุงครรภ 2.4 ลานคน คูณสัดสวน 

1.8 ซ่ึงเปนอัตราสวนเฉล่ียของบุคลากรสุขภาพท้ังหมดท่ีเปนแพทย พยาบาล และผดุงครรภ ไดเปน

ภาพรวมของการขาดแคลนระดับโลก เฉพาะแพทย พยาบาลและผดุงครรภ 4.3 ลานคน (World 

Health Organization, 2006)  
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2.2.3 การกระจายแพทยในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ: ประเทศไทยถูกจัดอยู

ในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South-East Asia) มีสมาชิก 11 ประเทศ ตัวอยางเชน บังคลาเทศ 

อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และประเทศไทย กลุมนี้มีความหนาแนนของแพทยตอพันประชากร 

0.13-0.6 ประเทศไทยมีจํานวนแพทยในป 2543 22,435 คน อัตราความหนาแนน 0.37 ตอพัน

ประชากร พยาบาล 2.82 ตอพันประชากร และผดุงครรภ 0.01 ตอพันประชากร (World Health 

Organization, 2006) ในป ค.ศ. 2004 มีคาเฉล่ียบุคลากรสุขภาพท้ังหมดเม่ือเทียบกับประชากรของ

โลก 4 ตอพันประชากร องคการอนามัยโลกไดแบงกลุมประเทศตามความหนาแนนของบุคลากร

สุขภาพและอัตราการตายเปน 5 กลุม 1) กลุมความหนาแนนต่ํา และอัตราการตายสูง มี 45 ประเทศ 

ไดแก กลุมประเทศแอฟริกา 2) กลุมความหนาแนนต่ํา มี 30 ประเทศ ไดแก ประเทศในทวีปเอเชีย 

รวมทั้งประเทศไทย และประเทศในกลุมอเมริกาใต 3) กลุมความหนาแนนปานกลาง มี 42 ประเทศ 

ไดแก ประเทศกลุมอเมริกาใต กลุมเมดิเตอเรเนียนตะวันออก และอเมริกากลาง 4) กลุมความ

หนาแนนสูง มี 35 ประเทศ ไดแก กลุมประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพโซเวียต คิวบา เกาหลีเหนือ 

และฟลิปปนส 5) กลุมความหนาแนนสูง และอัตราการตายต่ํา มี 34 ประเทศ ไดแก ประเทศท่ี

พัฒนาแลว (World Health Organization, 2004)     

              เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียอาคเนยแลว  ประเทศไทยมีแพทยตอประชากรต่ํามาก 

โดยในป ค.ศ. 1999 ประเทศไทยมีจํานวนแพทย 18,140 คน ความหนาแนน 29.4 ตอแสนประชากร 

ต่ํากวา ญี่ปุน (ค.ศ. 1998-196.6 ตอแสน) สิงคโปร (136.8 ตอแสน) ฟลิปปนส (ค.ศ. 1997-124.0 ตอ

แสน) บูรไน (93.4 ตอแสน) มาเลเซีย (68.3 ตอแสน) และเวียดนาม (ค.ศ. 1998-47.8 ตอแสน)       

แตสูงกวา ประเทศอินโดนีเซีย (12.5 ตอแสน) ประเทศเดียวเทานั้น (ภาพท่ี 2.4) (SEAMIC Health 

Statistic, 2000) ท้ังท่ีประเทศไทยมีศักยภาพและการพัฒนาในหลายดานดีกวาบางประเทศท่ีกลาวมา 
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ภาพท่ี 2.4 แนวโนมความหนาแนนของแพทยตอแสนประชากรเทียบกับประเทศในเอเชียอาคเนย ป ค.ศ.1976-1999 

แหลงท่ีมา: SEAMIC Health Statistic, 2000. 

 

 2.2.4 การกระจายของแพทยในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย:  การประเมิน

สถานการณแพทยท่ีมีอยูในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีองคการอนามัยโลกวิเคราะห เปน

จํานวนปริมาณแพทยท่ีไดจากการสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 22,435 คน 

(สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2547) ในขณะแพทยท่ีขึ้นทะเบียนแพทยสภามีจํานวน 25,039 คน และ

แพทยท่ีปฏิบัติงานจริงท่ัวประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สํารวจโดยกระทรวงสาธารณสุขมี 

18,025 คน ความแตกตางจากแหลงขอมูลมีอยู 12-20% (ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข)  ซ่ึงแมวา

ประเทศไทยมีปริมาณแพทยขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยแพทยสภา เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

จาก 5,222 คนในป พ.ศ. 2514  เปน 31,758  คนในปพ.ศ. 2549 (แพทยสภา, 2550ก) (ภาพท่ี 2.5) แต

ไมใชแพทยทุกคนท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด จะยังอยูในระบบบริการสุขภาพ หรือใหการรักษาพยาบาล

ผูปวย เนื่องจากใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยในประเทศไทยไมมีอายุ จึงไมทราบวา

แพทยทานนั้นยังปฏิบัตงิานในหนาท่ีอยูหรือไม จากขอมูลของประเทศพัฒนาแลวในกลุม OECD 

พบวา ประเทศสวนใหญมีแพทยปฏิบัติงานอยูในระบบบริการมากกวา 90% ของแพทยท้ังหมด 

สําหรับในประเทศไทย มีการประมาณการแพทยท่ีปฏิบัติงานในสายบริหารและวิชาการไว 2,280 

ราย แบงเปน ผูบริหารในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 150 ราย ผูบริหารในโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป 184 ราย ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน (คิดเวลาบริหารให 1/3) 233 ราย 
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ผูบริหารโรงพยาบาลเอกชน  400 ราย ผูบริหารโรงพยาบาลของรัฐ 100 ราย และผูบริหารใน

สวนกลางทุกกระทรวง 200 ราย กับกลุมแพทยท่ีเปนนักวิชาการ/ สอน/ วิจัย 1,013 ราย  (กิฎาพล 

วัฒนกูล, 2547) ซ่ึงสามารถนํามาใชในการประมาณการจํานวนปริมาณแพทยท่ีอยูในระบบบริการ

สุขภาพจากจํานวนแพทยท่ีขึ้นทะเบียนอยูกับแพทยสภา (ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข)  
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ภาพที ่2.5 จํานวนแพทยท่ีข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ป พ.ศ. 2514-2549 

แหลงที่มา: แพทยสภา, 2550ก. 

 

สถานการณกําลังคนในสวนแพทย ป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) องคการอนามัยโลกรายงาน

เปนอัตราสวนแพทย 0.37 คนตอพันประชากร เม่ือเทียบกับการรายงานการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ในป พ.ศ. 2543 เปนอัตราสวนประชากร 3,427 ตอแพทย 1 คน หรือ 

0.29 ตอพันประชากร เนื่องจากฐานขอมูลบุคลากรแพทยท่ีใชตางกัน องคการอนามัยโลกใชฐาน 

ขอมูลปริมาณแพทยจากการสํามะโนประชากรในป 2543 ซ่ึงดําเนินการทุก 10 ปโดยสํานกังานสถิติ

แหงชาติ มีจุดเดนทางดานความครอบคลุมสูง เช่ือถือได บอกขอมูลเชิงท่ีพักอาศัยตามหลักการ     

สํามะโนประชากร แตมีจุดดอยตรงความเขาใจตรงกันดานนิยามเกี่ยวกับตัวบุคคล และการตอบ 

สนองของพ้ืนท่ีเขตเมือง ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขใชขอมูลการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ มี  

จุดดอยท่ีความครอบคลุมต่ํากวา โดยเฉพาะภาคเอกชน แตมีจุดเดนท่ีฐานขอมูลเช่ือถือได บอก

ขอมูลเชิงสถานท่ีปฏิบัติงานไดดีกวา ฐานขอมูลจากแพทยสภา มีจุดเดนท่ีความครอบคลุมสูงสุดใน

การขึ้นทะเบียนแพทยท้ังประเทศ แตมีจุดดอยท่ีไมสามารถบอกสถานการณปฏิบัติงาน และขอมูล
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ทางภูมิศาสตรไมทันสมัย ไมสามารถตดิตอแพทยได ณ จุดปฏิบัติงาน (ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข)

ความทันสมัยของขอมูลมากท่ีสุด จึงเปนของกระทรวงสาธารณสุขเพราะมีการรวบรวมเปนปจจุบัน

ทุกป แตก็เปนตัวเลขท่ีไมครอบคลุม  เม่ือดูแนวโนมป 2541-2548 (ภาพท่ี 2.6) พบวาดีขึ้นทุก

วิชาชีพ ในสวนแพทยจาก 0.29 ตอพันประชากรในป 2543 เปน 0.31 ตอพันประชากรในป 2548 

หรืออัตราสวนประชากรลดลงเปน 3,182 ตอแพทย 1 คน ยกเวนพยาบาลเทคนิคท่ีสัดสวนเพ่ิมขึ้น 

เพราะมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพ จากพยาบาลเทคนิคเปนพยาบาลวิชาชีพ ขอมูลแนวโนมมีการ    

เปล่ียนแปลงในป 2545 ท่ีมีอัตราสวนประชากรตอกําลังคนเพ่ิมขึ้น เปนผลมาจากการปรับฐาน 

ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข (พินิจ ฟาอํานวยผล และคณะ, 2550) 

 

 
 

ภาพที ่2.6 อัตราสวนประชากรตอกําลังคนดานสุขภาพ พ.ศ. 2541-2548 

แหลงที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, 2549. 

 

 การกระจายแพทยตามสังกดัในภาครัฐ และภาคเอกชน พบวา สัดสวนของจํานวนแพทยใน

ภาคเอกชนคอย ๆ เพ่ิมขึ้นจาก 274 คน (รอยละ 6.7) ในป 2514 เพ่ิมสูงขึ้นเปน 3,364 คน (รอยละ 

23.7) ในพ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนชวงท่ีเศรษฐกิจของประเทศเติบโตสูง โดยจํานวนแพทยท่ีปฏิบัติงานใน

ภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืน ๆ รัฐวิสาหกิจ และราชการทองถ่ิน)มีสัดสวนลดลงจาก 

รอยละ 93.3 ในพ.ศ. 2514 เหลือรอยละ 76.3 ในพ.ศ. 2538 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2545 

พบวา ภาครัฐมีแพทยปฏิบัติงาน รอยละ 79.0 เพ่ิมเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเปนรอยละ 55.0 
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ในขณะท่ีภาคเอกชนซ่ึงลดลงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจระยะแรกในป 2540 (รอยละ 19.6) กลับเพ่ิมขึ้น

เล็กนอย เปนรอยละ 21.0 เม่ือเศรษฐกิจมีการฟนตัว ในชวงป พ.ศ. 2546-2548 สัดสวนแพทยของ

กระทรวงสาธารณสุขมีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีกระทรวงอ่ืน ๆ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น และสัดสวน

ของแพทยท่ีอยูภาคเอกชนมีสัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ซ่ึงแพทยสวนใหญในกรุงเทพฯจะสังกัด

กระทรวงอ่ืน ๆ รองลงมาคือภาคเอกชน ในขณะท่ีสวนภูมิภาคแพทยสวนใหญสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (ภาพท่ี 2.7) (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2548; พินิจ ฟาอํานวยผล และคณะ, 2550)  
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ภาพที่ 2.7  สัดสวนของแพทยจําแนกตามสังกัด พ.ศ. 2514 – 2548 

แหลงที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, 2549. 

 

การวิเคราะหจํานวนปริมาณแพทยท้ังประเทศท่ีไดจากการสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2543 

แบงเปน ขอมูลท่ัวไปดานเพศและอายุ การแยกตามสถานภาพการทํางาน  ภูมิลําเนา การกระจาย

ตามพื้นท่ีระดับภาคและระดับจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 1) ขอมูลท่ัวไป: สวนใหญเปนเพศชาย รอย

ละ 62.65 เพศหญิง รอยละ 37.35 กลุมอายุของเพศชาย และเพศหญิง สวนใหญอยูในชวง 30-39 ป 

รอยละ 35.44 และ 35.16 ตามลําดับ โดยเพศหญิงอยูในชวงอายุต่ํากวา 30 ปถึงรอยละ 33.73 เทียบ

กับเพศชายรอยละ 18.3 เม่ือเปรียบเทียบกับการสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2533 พบวามีการ

เพ่ิมขึ้นของบุคลากรแพทยตามกําลังการผลิตในชวง 30 ปท่ีผานมา เพราะจํานวนแพทยท่ีเพ่ิมขึ้นอยู

ในชวงกลุมอายุนอยกวา 50 ปในป พ.ศ. 2543 หรือนอยกวา 40 ปในป พ.ศ. 2533 ในสวนอัตราสวน

เพศชายตอหญิงมีแนวโนมลดลง ในกลุมอายุมากกวา 70 ป มีอัตราสวนชายตอหญิง 4.38 กลุมอายุ 
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40-44 ปมีอัตรา 2.66 และกลุมอายุนอยกวา 25 ป มีเพียง 0.71 ในภาพรวมสัดสวนเพศหญิงแมวาจะ

นอยกวาเพศชาย แตมีอัตราเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2533 รอยละ 5.7 เปนแนวโนมท่ีประเทศไทยจะมี

แพทยหญิงมากกวาแพทยชายในอนาคต สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95.99 ศาสนาอิสลาม 

รอยละ 1.07 (แตมีสัดสวนสูงขึ้นในภาคใตเม่ือแยกบุคลากรตามรายภาค) และศาสนาคริสต รอยละ 

1.93 2) สถานภาพการทํางาน: แพทยสวนใหญอยูในภาคราชการรอยละ 70.56 เปนลูกจางภาค 

เอกชนรอยละ 17.35 ประกอบธุรกิจสวนตัวรอยละ 7.36 3) ภูมิลําเนา: แพทยสวนใหญอาศัยอยูใน

เขตเทศบาลมากกวานอกเขต โดยมีความแตกตางในเขตมากกวานอกเขต 5.36 เทา 4) การกระจาย

ตามพื้นท่ีระดับภาค:ใชตัวช้ีวัดอัตราสวนแพทย ตอ 10,000 ประชากร และคาดชันีความแตกตาง 

(Discrepancy index)ไดมาจากการเปรียบเทียบอัตราสวนตอหม่ืนประชากรของพ้ืนท่ีนั้นกับอัตรา 

สวนประชากรตอบุคลากรของพ้ืนท่ีท่ีมีคาต่ําสุด พบวา แพทยมีการกระจุกตัวอยูในกรุงเทพสูงสุด 

668.68 ตอหม่ืนประชากร หรือ รอยละ 42.4 ของแพทยท้ังหมด อยูในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากร 10.43% 

ของประเทศ และเม่ือเทียบดัชนีความแตกตางพบวากรุงเทพมหานครมีแพทยมากกวาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือถึง 9.45 เทา รองลงมาเปนภาคใต (6.40) ภาคเหนือ (6.16) และภาคกลาง (4.27) 5) การ

กระจายตามจังหวัด:  จังหวัดท่ีมีอัตราสวนแพทยตอหม่ืนประชากร สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

กรุงเทพมหานคร (14.95) นนทบุร ี (11.43) สมุทรสงคราม (7.25) เชียงใหม (5.83) และสระบุรี 

(5.01) ซ่ึงในกลุมนี้เปนจังหวัดในภาคกลางใกลกรุงเทพ หรือจังหวัดท่ีมีเศรษฐกิจดี และเปนท่ีตั้ง

ของโรงเรียนแพทยเชนจังหวัดเชียงใหม สวนจังหวดัท่ีมีอัตราสวนแพทยตอหม่ืนประชากรตํ่าท่ีสุด 

5 อันดับ ไดแก กาฬสินธุ (0.65) หนองบัวลําภู (0.66) กําแพงเพชร (0.86) รอยเอ็ด (0.87) และ

สระแกว (0.99) ในกลุมนี้เปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด โดยภาพรวมจงัหวัดท่ีมี

แพทยนอยเม่ือเทียบกับประชากร จะมีลักษณะสําคัญคือ เปนจังหวัดท่ีมีความยากจน กันดาร เชน

จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ จังหวัดท่ีไดรับยกฐานะเปนจังหวัดใหม เชนสระแกว หนองบัวลําภู 

(ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข)  

การกระจายของแพทยตามภูมิศาสตร หรือเขตเมืองกับเขตชนบท ตามรายงานทรัพยากร

สาธารณสุขของสํานกันโยบายและยุทธศาสตรไมแตกตางจากการสํามะโนประชากรในปพ.ศ. 2543 

เทาใดนัก โดยพบวา แนวโนมของอัตราสวนประชากรตอแพทย ในชวง พ.ศ. 2522-2548 เทียบ

ระหวางภาค แมวาอัตราสวนประชากรตอแพทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอยางตอเนื่อง 

แตสัดสวนก็ยังสูงกวาภาคอ่ืน ๆ โดยภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลางมีอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน ใน

สวนกรุงเทพมหานคร อัตราสวนเม่ือเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงมาเร่ือย ๆ จาก 21 เทา 

ในป พ.ศ. 2522 ลงมาเหลือ 8 เทา ในป พ.ศ. 2548 (ภาพท่ี 2.8) (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2548) จาก

รายงานการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ ป 2547 พบวา แพทยมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพและ
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ปริมณฑล หรือในเมืองใหญท่ีมีเศรษฐกิจด ี โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนแพทย ภาคเหนือเปน

จังหวัดเชียงใหม ภาคใตเปนจังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจังหวัดขอนแกน ตัวอยาง

เปรียบเทียบเชน จังหวัดขอนแกนมีอัตราประชากรตอแพทย 3,697 คน ในขณะท่ีจังหวัดศรีสะเกษมี

อัตราเพียง 12,210 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548)  
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ภาพที่ 2.8 อัตราสวนประชากรตอแพทย จําแนกตามภาค พ.ศ. 2522-2548 

แหลงที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, 2549. 

 

 โดยสรุป ปญหาการกระจายของแพทยในประเทศไทย เปนปญหาการกระจายบุคลากร

สุขภาพ ท่ีองคการอนามัยโลกวิเคราะหตามระดับของรายจายดานสุขภาพและภาระโรค การขาด

แคลนบุคลากรสุขภาพกลุมผูใหบริการท่ีเปน แพทย พยาบาลและผดุงครรภ มีความขาดแคลนใน

ประเทศท่ีมีปญหาภาระโรคระดับโลกมาก และมีรายจายดานสุขภาพนอย ภายในประเทศเดียวกันมี

การกระจายไมเทาเทียมกัน โดยความหนาแนนของบุคลากรสุขภาพสูงสุดในเขตเมืองท่ีมีโรงเรียน

แพทยและรายไดสูง ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมีความหนาแนนต่ํา อัตราแพทย 0.37ตอพัน

ประชากรในป พ.ศ. 2543 และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในเขตเอเชียอาคเนยแลว ประเทศไทยมี

แพทยตอประชากรต่ํากวาทุกประเทศ ยกเวนสูงกวาอินโดนีเซียประเทศเดียวเทานั้น  โดยภาพรวม

เปนปญหาความขาดแคลนของแพทยท่ีเปนบุคลากรสุขภาพกลุมผูใหบริการ ในขณะท่ีมีปญหาภาระ

โรคมาก การกระจายของแพทยในเขตเมืองและชนบทของประเทศไทย พบวา จํานวนแพทยมีการ

ขึ้นทะเบียนโดยแพทยสภาท่ีเปนองคการวิชาชีพของแพทยท่ัวประเทศเพ่ิมขึ้นทุกป แตฐานขอมูล

จํานวนแพทยท่ีอยูในระบบบริการสุขภาพไมสมบูรณ มีความแตกตางกันระหวาง แพทยสภา การ 
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สํามะโนประชากร และรายงานการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ ซ่ึงพบเหมือนกันวา แพทยประมาณ

ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 42.4) ปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรประมาณ 6 ลานคน หรือรอย

ละ 10.43 ของท้ังประเทศ  ในขณะท่ีแพทยอีกครึ่งหนึ่งตองดูแลประชากรท่ีเหลืออีก 57 ลานคน  ใน

ภาคตางๆ 4 ภาค การกระจายตามอัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คน สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ ซ่ึงแมวาจะลดลงมาเร่ือย ๆ เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร จาก 21 เทาในป พ.ศ. 2522 เหลือ 8 

เทาในป พ.ศ. 2548 แตก็ยังสูงกวาภาคอ่ืน ๆ แพทยสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาลมากกวานอก

เขต 5.36 เทา และมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรงุเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล หรือใน

เมืองใหญท่ีมีเศรษฐกิจดี โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนแพทย เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขต

อําเภอเมือง นอกเขตเทศบาล หรือเขตชนบท จังหวัดท่ีมีความหนาแนนประชากรต่ํา หรือจังหวดัท่ีมี

สภาพเศรษฐกิจอยูในฐานะยากจน กันดาร จะประสบปญหาการขาดแคลนแพทย 

 

2.3  ปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

 

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนหรือแพทยท่ีใหบริการระดับอําเภอ ประกอบดวย ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงตองมีภาระหนาท่ีในการบริหารโรงพยาบาลมากนอยตางกันแลวแตระดับ

โรงพยาบาล โดยคิดเฉล่ียภาระบริหารให 1/3 (กิฎาพล วัฒนกูล, 2547) แพทยประจําการซ่ึงอาจ

ประกอบดวย แพทยใชทุนป 2  แพทยใชทุนป 3 แพทยหมดภาระชดใชทุน และแพทยผูเช่ียวชาญ

หรือแพทยเฉพาะทาง ในชวงระยะส้ันแตละเดือนอาจมีแพทยใชทุนป 1 หมุนเวียนมาปฏิบัติงานตาม

โครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา (แพทยสภา, 2548) การทบทวนตอเนื่องจากปญหาการ

กระจายแพทยในประเทศไทย จะเริ่มจากสถานการณแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  ปญหาสมองไหล

ของประเทศไทย เกี่ยวของกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในแตละชวง สรุปเปนภาพของ

ปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

 

2.3.1  สถานการณแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

 2.3.1.1 จํานวนแพทยและภาระงานในโรงพยาบาลชุมชน: แมวาจะมีการผลิตแพทย 

เพ่ิม และมีมาตรการบังคับการชดใชทุนจัดสรรใหแพทยจบใหมไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

ทุกป จํานวนแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย บางปลดลง(ตารางท่ี 2.1) 

สัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากจํานวนเพียง 441 คน (รอยละ 6.66) ในป พ.ศ. 2522 เพ่ิมเปน 1,766 คน (รอย

ละ 12.95) ในป พ.ศ.2536 ซ่ึงเปนผลจากมาตรการใชทุนในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในโรงพยาบาลชุมชนเปนเวลาอยางนอย 2 ป ในป พ.ศ. 2538 เปนปท่ีแพทยสภามีมติใหแพทยท่ีจบ
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ใหมและตองไปทํางานใชทุนในชนบทปแรก ตองผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะท่ีโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป ตามท่ีแพทยสภารับรองวามีมาตรฐานเพียงพอในปท่ี 2 จึงจะใหอยูโรงพยาบาล

ชุมชนได ทําใหในปนั้นขาดแคลนแพทยอยางรุนแรง เพราะไมมีแพทยจบใหมไปทํางานท่ี

โรงพยาบาลชุมชนเลย และในป พ.ศ. 2539 แทนท่ีแพทยใชทุนป 2 จะลงไปทํางานในโรงพยาบาล

ชุมชน กลับลาออกจํานวนมาก เนื่องจากโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรองวามีมาตรฐานเพียงพอท่ีจะ

รับแพทยเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ สวนมากจะมีโควตามากในภาคกลาง เม่ือแพทยใชทุนป 2 ออกทํางาน 

จึงเลือกลงในอําเภอท่ีอยูในเขตจังหวัดเดียวกบัท่ีเคยฝกเพ่ิมพูนทักษะทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใตขาดแคลนแพทยมาก สัดสวนโดยรวมของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2538-2542 

จึงลดลง และเพ่ิมขึ้นในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2546) 

 

ตารางท่ี 2.1 จํานวนแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเทียบกับจํานวนแพทยท่ัวประเทศ 

 

จํานวนแพทย 
พ.ศ. 

โรงพยาบาลชุมชน ทั่วประเทศ รอยละ 

2522 441 6,619 6.66 

2524 580 6,931 8.37 

2526 736 7,902 9.31 

2528 1,162 8,496 13.68 

2530 1,339 9,580 13.98 

2532 1,549 12,713 12.18 

2534 1,592 12,803 12.43 

2536 1,766 13,634 12.95 

2538 1,574 14,181 11.10 

2540 1,665 16,569 10.05 

2542 1,956 18,140 10.78 

2543 2,617 18,025 14.52 

2544 2,725 18,947 14.38 

2545 2,732 18,987 14.39 

2548 3,229 19,546 16.52 

2550   3,437* N/A N/A 

 

แหลงที่มา: สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2545, 2548, 2551. 

หมายเหตุ: * สํารวจโดยชมรมแพทยชนบท  
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การวิเคราะหภาระงานของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จากรายงานการสํารวจ 

ทรัพยากรสุขภาพ พ.ศ. 2548 พบวาแพทยประจําโรงพยาบาลชุมชนจะมีภาระงานมากท่ีสุด รองลง 

มาเปนแพทยในโรงพยาบาลท่ัวไป ในขณะท่ีแพทยประจําโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จะมีภาระงาน

ต่ําท่ีสุด สําหรับแพทยโรงพยาบาลเอกชนจะมีภาระงานใกลเคียงกับแพทยโรงพยาบาลศูนย โดย

สมมติใหตัวคูณสําหรับผูปวยใน กรณีโรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีน้ําหนักเทากัน และตัวคูณสําหรับกรณีโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และ

โรงพยาบาลเอกชนมีน้ําหนักเทากัน และสมมติใหน้ําหนักของผูปวยนอกเทากันทุกระดับของ

โรงพยาบาล (ตารางท่ี 2.2) (พินิจ ฟาอํานวยผล และคณะ, 2550) 

 

ตารางท่ี 2.2 ภาระงานของแพทย พ.ศ. 2548 

 

สังกัด 

ผูปวยนอก 

(คร้ัง) 

(1) 

ผูปวยใน 

(คน) 

(2) 

ผูปวยในที่ 

ปรับคา* 

(3) 

รวมภาระงาน 

(1)+(3) 

แพทย 

(คน) 

(4) 

ภาระงาน 

ตอแพทย 

(1)+(3)/(4) 

ดัชนี 

เปรียบ 

เทียบ 

รพช. 54,005,596 3,061,014 42,854,196 96,859,762 3,229 29,997 1.9 

รพท. 15,623,960 1,552,186 27,939,348 43,563,308 2,422 17,987 1.14 

รพศ. 10,954,499 1,171,450 21,086,100 32,040,599 2,456 13,046 0.83 

รพ. 

มหา’ลัย 
6.396,731 317,878 5,721,804 12,118,535 3,179 3,812 0.24 

เอกชน 35,299,555 1,790,142 25,061,988 60,361,543 4,229 14,273 0.9 

รวม 122,280,341 7,892,670 122,663,436 244,943,777 15,515 15,788 1 

 

แหลงที่มา:  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, 2549. 

หมายเหตุ: * การปรับคาผูปวยในของโรงพยาบาลแตละประเภทเพ่ือใหเปนผลผลิตเดียวกัน โดยกําหนดดังนี้ 

                     1. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลเอกชน ปรับคาจํานวนคนไขใน X 14 

                     2. โรงพยาบาลศูนย (รพศ.)/โรงพยาบาลท่ัวไป(รพท.) รพ.มหาวิทยาลัยปรับคาจํานวนคนไขใน X 18 

 

 2.3.1.2 การหมุนเวียนของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: ประมาณครึ่งหนึ่งของแพทย 

ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเปนแพทยระหวางการชดใชทุนตามสัญญา (ตารางท่ี 2.3) เปนผล

มาจากมาตรการบังคับใหแพทยจบใหมปฏิบัติงานชดใชทุนในโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงเปนกลไก

สําคัญในการผลักดันใหแพทยไปทํางานโรงพยาบาลชุมชน โดยในชวงระยะหลังมีแนวโนมของ
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แพทยใชทุนหมดแลวลดลงต่ํากวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 40.77 – 44.44) เนื่องจากแพทยจบใหมท่ีเปน

แพทยใชทุนป 2 และป 3 หลังจากปฏิบัติงานชดใชทุนจนครบแลว มักจะไปฝกอบรมตอเปนแพทย

ผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ หรือแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงหลังจากจบการฝกอบรมมักจะกลับมาปฏิบัติงานท่ี

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตเมือง มีเปนจํานวนนอยมากท่ีจะปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล

ชุมชนตอเนื่องครบกําหนดการใชทุนสองเทาของการศึกษา (เรียน 3 ป ตองใชทุน 6 ป) แมวาจะไป

เรียนตอโดยระบุตนสังกัดในการปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนแหงนั้นก็ตาม  

 

ตารางท่ี 2.3 จํานวนแพทยเปรียบเทียบระหวางการใชทุนและใชทุนหมดแลวในโรงพยาบาลชุมชน 

 

แพทยใชทุนหมดแลว แพทยระหวางการใชทุน อ่ืน ๆ 
ป พ.ศ. 

จํานวนแพทยทั้งหมด 

ในโรงพยาบาลชุมชน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2525 628 175 27.87 453 72.13 - - 

2526 736 331 44.97 403 54.76 2 0.27 

2527 934 377 40.36 552 59.10 5 0.56 

2528 1,113 446 40.07 654 58.76 13 1.77 

2529 1,182 527 44.58 652 55.16 3 0.25 

2530 1,339 602 44.96 731 54.59 6 0.45 

2539 1,653 661 39.99 992 60.01 - - 
2540 1,665 841 50.50* 824 49.50 - - 
2544 2,389 974 40.77 1,415 59.23 - - 

2545 2,651 1,178 44.44 1,473 55.56 - - 

 

แหลงที่มา: 1. พ.ศ. 2525-2530: อําพล จินดาวัฒนะ และสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2531. 

                   2. พ.ศ. 2544-2545: กองสาธารณสุขภูมิภาค (ขอมูล ณ เดือนเมษายนของแตละป). 

หมายเหตุ: อื่น ๆ หมายถึง แพทยท่ีไมทราบรุน และแพทยจบจากตางประเทศ * อัตราการคงอยูมากกวารอยละ 50 

 

 สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2535) ศึกษาอัตราการศึกษาตอของแพทยเฉพาะทาง 

ซ่ึงในชวงนั้นยังไมมีโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยใชทุน พบวา แพทยใชทุนสวนใหญจะไป

ศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางหลังปท่ี 3 (รอยละ 70.4) และจะไปศึกษาตอเกือบหมดภายใน 5 ป 

(รอยละ 90.5) โดยแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนไปศึกษาตอแพทยเฉพาะทางหลังจากใช

ทุนครบ 3 ป รอยละ 44.5 ของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนท้ังหมด  แตในชวงระยะหลัง

มีแนวโนมไปศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางเร็วขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการแขงขันในการแยงตนสังกัด
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ในการศึกษาตอ รวมทั้งภาระงานท่ีหนักในรพ.ชุมชน ทําใหมีการลาออกไปทํางานในโรงพยาบาล

เอกชน ทําใหภาวะความขาดแคลนในโรงพยาบาลชุมชนย่ิงทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น 
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แพทยจบใหม โควตาแพทยประจําบาน แพทยประจําบานที่ไดเรียน

แพทยจบใหม 630 691 686 736 763 822 820 838 819 820 831 838 876

โควตาแพทยประจําบาน 659 691 726 807 865 919 952 996 860 915 985 1000 1000

แพทยประจําบานท่ีไดเรียน 404 498 493 520 572 634 707 615 532 585 626 609 662

2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541

 
ภาพที่ 2.9 แนวโนมการฝกอบรมแพทยประจําบานเปรียบเทียบกับจํานวนแพทยจบใหม  

แหลงที่มา: แพทยสภา, 2550ก. 

 

 2.3.1.3 แพทยท่ัวไปกับแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชน: กระแสความนิยม 

ของการเปนแพทยเฉพาะทางในวิชาชีพแพทยของประเทศไทยมีมาตอเนื่อง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง

ทิศทางของกําลังคนดานสุขภาพ ท่ีกําลังกาวไปสูความเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทางมากกวาการบริการ

แบบผสมผสาน แพทยสภาเริ่มมีการจัดฝกอบรมแพทยเฉพาะทางในโรงเรียนแพทยครั้งแรกเม่ือป 

พ.ศ. 2510 จํานวนแพทยเฉพาะทางคอย ๆ เพ่ิมขึ้นมาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา และจํานวนโควตาให

แพทยเขาฝกอบรมในแตละปเพ่ิมขึ้นเร็วกวาแพทยจบใหมในแตละป โดยเพ่ิมจาก 659 ตําแหนงใน

ป พ.ศ. 2529 เปน 1,000 ตําแหนงในป พ.ศ. 2541 (ภาพท่ี 2.9)  และ 1,800 ตําแหนงในป พ.ศ. 2550  

(สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) แมวาในชวงระยะหลัง

กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามมุงเนนความสําคัญของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเวชปฏิบัต ิ

ครอบครัว ซ่ึงเปนสาขาเฉพาะทางท่ีใหความสําคัญกับการบูรณาการแบบผสมผสาน สอดคลองกับ

การใหบริการผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน ท่ีเปนประชากรสวนใหญของประเทศอยางเปนองครวม
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ไดมากกวา รวมท้ังมีการจัดสรรโควตาใหแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ แตยังไดรับความ

สนใจนอย เพราะขาดการยอมรับจากโรงเรียนแพทย และทัศนคติแพทยสวนใหญมองไมเห็นความ

แตกตางจากแพทยท่ัวไป จากขอมูลสาเหตุการลาออกของแพทยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พบวา ลาออกเพ่ือการศึกษาตอ มีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 12 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอย

ละ 53 ในป พ.ศ. 2549 (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กองการเจาหนาท่ี, 2550)  

  ในภาพรวมของระบบการแพทยระดับประเทศ โดยเฉพาะกลุมสถาบันการผลิต

และองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพ ตางมุงเนนการรักษาพยาบาลท่ีใชความเช่ียวชาญ

ในระดับสูงจากแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงแพทยในประเทศไทยมีแนวโนมเขารับการอบรมเปนแพทย

เฉพาะทางในสัดสวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากในป พ.ศ. 2514 ท่ีแพทยท่ัวไปมากกวาแพทยเฉพาะทาง จน

ในป พ.ศ. 2549 มีแพทยท่ีไดรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาตาง ๆ รอยละ 77.5 ของ

แพทยท้ังหมด (ภาพท่ี 2.10) (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2548; พินิจ ฟาอํานวยผล และคณะ, 2550) 
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ภาพที่ 2.10 สัดสวนแพทยท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง พ.ศ. 2514-2549 

แหลงที่มา: แพทยสภา, 2550ก. 

 

 การยายออกของแพทยโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือไปศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง โดยระบบ

ใชโควตาทุนตนสังกัด เม่ือเรียนจบแลวตองกลับมาปฏิบัติงานตอ กลับเปนปญหาขาดแคลนของ

แพทยยิ่งกวาเดิม เพราะมีแพทยจํานวนนอยมากท่ีจะกลับมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนตอ มี

ไหลกลับเขาโรงพยาบาลชุมชน สูงสุดจํานวน 64 คน (รอยละ 45.71) ในป พ.ศ. 2533 ต่ําสุดคือไม

ไหลกลับเลยในป พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนชวงเศรษฐกิจฟองสบู ในทางตรงกันขาม แพทยท่ีไปเรียนจาก
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โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป จะไหลกลับไปปฏิบัติงานท่ีเดิม เกือบ 100 เปอรเซ็นต มีต่ําสุด

รอยละ 95 ใน ป พ.ศ. 2541 นอกนั้นจะมีปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นจากแพทยเฉพาะทางท่ีใชโควตาไป

ฝกอบรมจากโรงพยาบาลชุมชน แตลาออกจากท่ีเดิม และขอกลับเขารับราชการท่ีโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไปในตําแหนงแพทยผูเช่ียวชาญสาขาของโรงพยาบาลนั้น (ภาพท่ี 2.11)  

0

100

200

300

400

พ.ศ.

จํา
น
วน

จากรพช. จากรพศ./รพท. ไหลกลับรพช. ไหลกลับรพศ./รพท. อบรมทั้งหมด

จากรพช. 76 77 85 85 97 94 125 149 140 156 157 212 105 154 190 198

จากรพศ./รพท. 83 108 91 81 48 120 97 88 84 119 92 122 41 61 54 31

ไหลกลับรพช. 15 11 25 26 21 32 52 55 64 49 11 54 9 0 29 34

ไหลกลับรพศ./รพท. 144 174 151 140 124 182 170 182 160 226 212 280 119 183 197 189

อบรมทั้งหมด 159 185 176 166 145 214 222 237 224 275 249 341 146 216 244 231

2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2536 2537 2538 2539 2540 2541

 
ภาพที ่2.11 แนวโนมท่ีแพทยจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลท่ัวไป ไหลเขามาฝกอบรม 

                   เปนแพทยเฉพาะทาง และจํานวนท่ีไหลกลับไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลท้ัง 2 ระดับ 

แหลงที่มา: สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสวี, 2542. 

 

แพทยเฉพาะทางบางสวนท่ีไหลกลับไปปฏิบัติงานเพื่อชดใชทุนตามโควตาตนสังกัดท่ีให

ไปเรียน แมวาจะเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหงนั้นกอนไปศึกษาตอ เม่ือกลับมาปฏิบัติงานใน

บทบาทแพทยเฉพาะทาง ก็เกิดปญหาการใหบริการผูปวยท่ัวไป ขอเลือกกลุมผูปวยในการใหบริการ

เฉพาะทาง และเปนปญหาของสภาพความพรอมของโรงพยาบาลชุมชน ในการรองรับการ

ปฏิบัติงานของแพทยเฉพาะทาง (นิลเนตร วีระสมบัต,ิ 2548) การท่ีมีแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/แพทย

เวชปฏิบัติครอบครัว ไมมีบทบาทท่ีชัดเจนและไมมีศักดิ์ศรี รวมทั้งบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนมี

ความสับสนระหวางหนวยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทําใหแพทยสวนใหญตองการเปนแพทย

เฉพาะทางสาขาอ่ืนและมีความตองการท่ีจะใหบริการเปนเฉพาะสาขามากขึ้น ในขณะท่ีประชาชนก็

ยังมีลักษณะปญหาท่ัวไป แพทยเฉพาะทางตองมาใหบริการผูปวยท่ัวไปดวยความจํายอม เปนการใช

แพทยเฉพาะทางมากเกินความจําเปน สภาวะท่ีแพทยใชทุนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนไดเพียง

ช่ัวระยะส้ัน อาจเปนจากการท่ีแพทยใชทุนไมเห็นคณุคา และบทบาทท่ีมีคุณภาพของการเปนแพทย
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เวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลชุมชน ไมมีระบบท่ีจะเพ่ิมพูนความรูดานเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏิบัติ

ครอบครัวใหแพทยในขณะท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีระบบสวัสดิการ 

คาตอบแทนท่ีจูงใจใหแพทยใชทุนพัฒนาการเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีมีคุณภาพในระยะยาว ทํา

ใหแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนมาก และเปนปญหาความขาดแคลนแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนมาโดยตลอด (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากรและอารี วัลยะเสว,ี 2542) 

 

2.3.2 ปญหาสมองไหลของประเทศไทย:  ภาวะ “สมองไหล” (Brain Drain) จาก 

พจนานุกรม หมายถึง การสูญเสียแรงงานท่ีมีปญญา มีความเช่ียวชาญเชิงเทคนิค เปนการอพยพ 

เคล่ือนยายจากเง่ือนไขสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ หรือวิชาชีพ (Farlex, 2008) ซ่ึงใน

ท่ีนี้ ก็คือบุคลากรแพทย ท่ีเปนแรงงานท่ีสังคมยอมรับวามีมันสมองระดับสูง เรียนเกง มีปญญา จึง

สามารถสอบเขามาเรียนแพทยได ใชเวลาเรียนเปนเวลานานถึง 5-6 ป มีความเช่ียวชาญเชิงเทคนิค มี

ความสามารถในการรักษาผูปวยใหหายจากโรคได การสูญเสียแพทยออกนอกประเทศไทย จึง

สอดคลองกับภาวะ “สมองไหล” ภายนอก (External Brain Drain) สวนการสูญเสียแพทยจาก

โรงพยาบาลชุมชน ไปสูโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป หรือการสูญเสียไปสูโรงพยาบาล

เอกชน เปนภาวะ “สมองไหล” ภายใน (Internal Brain Drain)  

2.3.2.1 ปญหาสมองไหลภายนอก (External Brain Drain): ปญหาสมองไหลภายนอก 

ของประเทศไทย ปรากฏเปนรูปธรรมใหเห็นเดนชัด ในป พ.ศ. 2503-2518 ชวงนั้นเปนแผนพัฒนา

สาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-2 ซ่ึงมีนโยบายมุงเนนการรักษา 

พยาบาลเปนอันดับแรก มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตแพทย รวมท้ังเพ่ิมโรงเรียนแพทยแหงท่ี 3 ขึ้นใน

จังหวัดเชียงใหม โดยรัฐบาลหวังวาเม่ือมีแพทยมากขึ้นจะอยูกันในเมืองไมไหว ตองลนออกไป

ปฏิบัติงานท่ีตางจังหวัดในเขตชนบท แตปรากฏวาแพทยรุนแรกของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

นครเชียงใหม 56 คน ไดเดินทางไปศึกษาและอบรมตอในตางประเทศ 40 คน (สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2510) ในชวงนั้นสหรัฐอเมริกาเขาสูสงครามเวียดนามและมีการประกาศนโยบาย

ประกันสุขภาพสําหรับคนจนและผูสูงอายุ ทําใหความตองการแพทยมีสูงมากจนผลิตไมทัน มีการ

ดึงดูดแพทยจากประเทศกําลังพัฒนาไปเปนจํานวนมาก (วิจารณ พานิช, 2533) แพทยไทยจํานวน

มาก “สมองไหล” ไปสูสหรัฐอเมริกา ถึงขนาดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสภาคองเกรส

วา แพทยจบใหมจากโรงเรียนแพทยทางภาคเหนือของประเทศไทยเชาเหมาลําเครื่องบินเพ่ือเดินทาง

ไปปฏิบัติงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และ ณิชากร ศิริกนกวิไล, 2540) 

ซ่ึงในป พ.ศ. 2508 มีแพทยจบใหมจํานวน 140 คน (รอยละ 52) เดินทางออกนอกประเทศ (ตารางท่ี 

2.4) (Suwit Wibulpolprasert, 1999) ปญหาของสมองไหลออกนอกประเทศมีตัวอยางใหเห็นใน
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ประเทศแถบทวีปแอฟริกา เชนประเทศกานา ซ่ึงในชวง ค.ศ. 1985-1997 อัตราการอพยพประมาณ 

14% ซ่ึงหมายถึง 50% ของนักศึกษาแพทยจบใหมอพยพออกนอกประเทศภายใน 4.5 ป สวนใหญ

เปนประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (Dovlo and Nyonator, 1999) ชวงระยะเวลาของภาวะสมอง

ไหลภายนอกของประเทศไทยอยูประมาณ 10 ป และมีผลใหแพทยไทยออกนอกประเทศไปอยูใน

สหรัฐอเมริกา 1,500 คน ซ่ึงทําใหรัฐบาลตองกําหนดนโยบายใหนักศึกษาแพทย ตองทําสัญญา

ปฏิบัติงานชดใชทุน เปนเวลา 2 ป ภายหลังสําเร็จการศึกษากับนักศึกษาแพทยท่ีมีหลักสูตร 7 ป และ

ตอมาเม่ือมีการปรับหลักสูตรเปน 6 ป ไดปรับเพ่ิมเวลาการชดใชทุนเปน 3 ป หรือมิฉะนั้นตองจาย

คาปรับเปนเงิน 400,000 บาท สัญญาเริ่มตนดําเนินการในป พ.ศ. 2515  ในชวงระยะนั้นแพทยจบ

ใหมเริ่มมีการกระจายสูโรงพยาบาลชุมชน รวมกับมีการสรางโรงพยาบาลชุมชนใหมใหครอบคลุม

ทุกอําเภอ  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 4 (พ.ศ. 2522) ระบุวาโรงเรียนแพทยควร

จะผลิตแพทยใหเหมาะสมสอดคลองกับโรงพยาบาลระดับอําเภอ (คณะกรรมการแพทยสภา, 2523) 

ในภาพรวมสงผลใหแพทยชนบทในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมจาก 300 คนในป พ.ศ. 2519 เปน 1,200 

คนในป 2529 เปนการเพ่ิม 4  เทาในชวง 10 ป (Suwit Wibulpolprasert, 1999) 

 

ตารางท่ี 2.4 ภาวะสมองไหลภายนอกของประเทศไทย พ.ศ. 2506-2508 

 

ป พ.ศ. จํานวนแพทยจบใหม จํานวนแพทยที่ไปทํางานในตางประเทศ รอยละ 

2506 233 56 24 

2507 236 81 34 

2508 276 140 52 

รวม 745 277 37 

 

แหลงท่ีมา: Suwit Wibulpolprasert, 1999. 

 

2.3.2.2 ปญหาสมองไหลภายใน (Internal Brain Drain): ปรากฏการณสมองไหล 

ภายในเห็นไดชัดเจน ในแตละชวงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงในปจจุบันแปรเปล่ียนไป

ตามทุนนิยมของโลก และภาวะวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ แตสถานการณในแตละ

โรงพยาบาลเปนความซับซอนท่ีมีปจจัยอ่ืน ๆ เชนปจจัยดานสวนบุคคล และปจจัยดานองคการเขา

มาเกี่ยวของ แบงการวิเคราะหเปน  6 ชวง ไดแก  เศรษฐกิจหดตัว เศรษฐกจิฟองสบู  วิกฤตเศรษฐกิจ   
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เศรษฐกิจฟนตัว ชวงหลังนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และชวงวิกฤตการเมือง (ภาพท่ี 2.12) ในแต

ละชวงจะสอดแทรกดวยบทบาทของขบวนการแพทยชนบท ท่ีเริ่มเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2519 และกอตั้ง

เปนชมรมแพทยชนบทใน ป พ.ศ. 2521 (ประเวศ วะสี, 2543)   

 

 
 

ภาพที ่2.12 จํานวนเตียง จํานวนแพทย และอัตราสวนเตียงตอแพทย โรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2520-2550 

แหลงที่มา: สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2551. 

หมายเหตุ: ในพ.ศ. 2544-2550 ไมมีการสํารวจแพทยท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน จึงใช 

                   ขอมูลจากบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ (จ 18) ซึ่งมีขอจํากัดทําใหตัวเลขสูงกวาความเปนจริง 

 

1) ชวงเศรษฐกิจหดตัว (2521-2531): จากภาวะสมองไหลภายนอก สงผล 

ใหเกิดมาตรการบังคับปฏิบัติงานชดใชทุน ในป พ.ศ. 2515 เปนปแรกท่ีแพทยจบใหมตองออกไปสู

ชนบทไปประจําอยูตามสถานีอนามัยช้ันหนึ่ง ท่ีขาดท้ังบุคลากร ทรัพยากรและประสบการณในการ

บริหารงาน เนื่องจากการปรับเปล่ียนนโยบายในครั้งนั้น ไมไดปรับเปล่ียนหลักสูตรการเรียนการ

สอนใหแพทยจบใหมพรอมท่ีจะออกไปเผชิญปญหาตามลําพังในชนบทท่ีขาดแคลนทุกอยาง หนวย 

งานท่ีเปนพ่ีเล้ียงในเรื่องการบริหารคือ กองสาธารณสุขภูมิภาค ก็เปนหนวยงานท่ีขาดประสบ- 

การณในการบริหารโรงพยาบาล จากสภาพความทุกขยากของปญหาสุขภาพในชนบท ภาวะสมอง

ไหลท่ีนําไปสูการบังคับปฏิบัติงานชดใชทุน และความไมพรอมในการสนับสนุนจากสวนกลาง ทํา
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ใหเกิดความกดดันตอแพทยท่ีปฏิบัติงานในชนบทอยางมาก เปนแรงบันดาลใจใหมีการรวมตัวกัน 

การกอกําเนิดของขบวนการแพทยชนบทประกอบดวย 1) ปจจัยดานสังคม: ท่ีเปนกระแสสังคมชวง

กอน ระหวาง และหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทําใหเกิด 

ขบวนการนักศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2510-2519) และศูนยนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2512) 

ทําใหแพทยท่ีมีศักยภาพและมีจิตใจเพ่ือสังคมมารวมกลุม 2) ปจจัยดานระบบบริการสาธารณสุข: 

มาตรการบังคับชดใชทุนในชนบท แพทยออกปฏิบัติงานพบปญหาการบริหาร ปญหาความขาด

แคลนในชนบท และศักยภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนไมสูง 3) ปจจัยดานตัว

บุคคลและการศึกษา: เกิดภาวะผูนําสติปญญาและการฝกเพ่ือแกปญหา ขบวนการเริ่มแรกกอตัวเปน

สหพันธแพทยชนบท (พ.ศ. 2519) ในชวงระยะส้ัน แลวสลายตัว และกอตั้งเปนชมรมแพทยชนบท 

(พ.ศ. 2521) ตอเนื่องเปนมูลนิธิแพทยชนบท (พ.ศ. 2525) ท่ีเปนกลไกสะสมทุน ท้ังทุนทางสังคม 

ทุนทางปญญา และทุนเงิน เปนองคกรท่ีเปนทางการและนิติบุคคล ในขณะท่ีชมรมแพทยชนบทเปน

กลไกท่ีทํางานลักษณะเคล่ือนไหว มีความคลองตัว ไมเปนทางการและไมเปนนิติบุคคล และกลุม

สามพราน (พ.ศ. 2529) ซ่ึงเปนเวทีวิชาการท่ีพบกันระหวางแพทยชนบทท่ีเคยอยูในชนบทและยาย

เขาไปทํางานในสวนกลาง กับแพทยชนบทท่ียังทํางานในชนบท เปนการสรางสรรคและเช่ือมตอ

ทางจิตวิญญาณของแพทยชนบท (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2546) 

   ชวงป พ.ศ. 2521-2531 เปนภาวะเศรษฐกิจของโลกหดตัว ซ่ึงสงผลถึง

ประเทศไทยเชนกัน เปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 และ 5 กระแส

สังคมเรียกรองความเปนธรรมและความเสมอภาคสูงมาก รัฐบาลมีนโยบายจัดสรางโรงพยาบาล

อําเภอใหครบทุกอําเภอ และยกฐานะสํานักงานผดุงครรภท้ังหมดใหเปนสถานีอนามัย (พ.ศ. 2525) 

จุดเปล่ียนท่ีสําคัญนี้นําไปสูการขยายโรงพยาบาลอําเภอ และสถานีอนามัยในระดับตําบลอยางรวด 

เร็ว รวมทั้งความพยายามในการกระจายกําลังคนดวย ในป พ.ศ.2525 ไดเปล่ียนช่ือโรงพยาบาล

อําเภอเปนโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับขีดความสามารถและภารกิจท่ีเนนชุมชน (สุวิทย 

วิบุลผลประเสริฐ, 2546) จํานวนเตียงของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมจาก 2,540 ในป พ.ศ. 

2520 เพ่ิมเปน 10,800 เตียงในป พ.ศ. 2530 จํานวนแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมจาก 441 คนในป 

พ.ศ. 2522 เพ่ิมเปน 1,339 คนในชวงเดียวกับการเพ่ิมจํานวนเตียง ปรากฏการณเชนนี้อาจทําให

ประชาชนในชนบทสรุปไปเองวา การเพ่ิมโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย มาพรอมกับการจัดสรร

แพทยและเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาในพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงอาจไมเปนจริงเสมอไป เม่ือคิดอัตราสวน

เตียงตอแพทย 1 คนในโรงพยาบาลชุมชน ถาเปนสัดสวนท่ีมาก แสดงถึงภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นของ

แพทยในการดูแลผูปวยใน ในกรณีท่ีลดลงแสดงวาจํานวนแพทยมีเพ่ิมขึ้น ทําใหภาระงานในการ

ดูแลผูปวยในลดลง ในชวงเศรษฐกิจหดตัว พบวา อัตราสวนเตียงตอแพทยลดลงอยางมาก จาก 10.8 
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ในปพ.ศ. 2522  เปน 7.1 ในป พ.ศ. 2532 กอนชวงเศรษฐกิจฟองสบู (ภาพท่ี 2.12)(พินิจ ฟาอํานวย

ผล และคณะ, 2550) ความแตกตางของอัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คน ระหวางกรุงเทพ ฯ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจาก 21.3 เทาในป พ.ศ. 2522 เปน 9.7 เทา ในป พ.ศ.2531  (ภาพท่ี 

2.13) (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2545) อาจเรียกไดวาชวงนี้เปนการกระจายท่ีเทาเทียม ชวงนี้

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสุขภาพดีถวนหนาดวยยุทธศาสตรสาธารณสุขมูลฐาน (พ.ศ. 2522) 

ขบวนการแพทยชนบทมีการพัฒนาระบบ เพ่ือชวยแกไขปญหาการกระจายแพทยไปสูระดับอําเภอ 

เชน การผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท พัฒนาระบบการศึกษาตอของแพทยชนบท ขยายความ 

กาวหนาของแพทยและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลระดับอําเภอ พัฒนาระบบการจายคาตอบแทน ทําให

เกิดมาตรการตาง ๆ ท่ีสงผลตอการกระจายแพทยไปสูโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้นในชวงนั้น  

2) ชวงเศรษฐกิจฟองสบู (2532-2539): เปนชวงการเจริญเติบโตของ 

เศรษฐกิจสูงจนถึงเศรษฐกิจฟองสบู นโยบายของรัฐบาลเนนการลงทุนในภาคเอกชน เริ่มตนปลายป 

พ.ศ. 2523 โดยการเปดเสรีในการกูยืมเงินตางประเทศท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาในประเทศ สงผลให

โรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก จากจํานวน 23 แหงในป พ.ศ. 2513 เพ่ิมเปน 203 แหง 

ในป พ.ศ. 2531 ถาเปรียบเทียบจํานวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลภาครัฐในชวงป 

พ.ศ. 2513-2521 อยูในสัดสวนไมเกินรอยละ 10 แลวเพ่ิมจํานวนเตียงขึ้นมาเรื่อย ๆ จนเปนสัดสวน

รอยละ 21.4 ในป พ.ศ. 2538 (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2545) จํานวนเตียงนี้เปนจํานวนท่ีขออนุญาต 

แตเปดทําการจริงจะนอยกวานี ้ และอัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลเอกชนต่ํากวารอยละ 50  

สถานการณเชนนีจ้ึงไมนาแปลกใจท่ีมีการดึงดูดแพทยจากภาครัฐ ใหไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนท้ัง

เต็มเวลาและบางสวน จํานวนแพทยเต็มเวลาในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นตามจํานวนโรงพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้น 

จากจํานวน 236 คนในป พ.ศ. 2513 เพ่ิมเปน 1,065 คนในป พ.ศ. 2531 และ 3,325 คน ในป พ.ศ. 

2539 ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3 เทา ในชวงเวลา 10 ป เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนแพทย

ท้ังหมดท่ีขยายตัวเพียงรอยละ 54.6 สงผลใหเกิดวิกฤตการณปญหาการขาดแคลนแพทยในพ้ืนท่ี

ชนบท โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดสวนเม่ือเปรียบเทียบกับแพทยในภาครัฐ

ในชวงป พ.ศ. 2513 - 2530 ไมเกินรอยละ 11.4 แตเพ่ิมเปนรอยละ 23.7 ในป พ.ศ. 2538 ซ่ึงสูงขึ้น 2 

เทาตัว (ภาพท่ี 2.7) เม่ือวิเคราะหความแตกตางของอัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คนของกรุงเทพ

กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา เพ่ิมขึ้นจาก 8.9 เทาเปน 13.8 เทา ในชวงป พ.ศ.2530 - 2540 

เปนการเกิดปรากฏการณสมองไหลภายในของแพทยจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน ในภาวะเศรษฐกิจ

ฟองสบู (ภาพท่ี2.13) แมวาจํานวนเตียงของโรงพยาบาลชุมชนจะเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับชวงเศรษฐกิจ

หดตัว เนื่องจากยังมีโรงพยาบาลชุมชนไมครอบคลุมทุกอําเภอ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ตองการยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนจากระดับ 10 เตียงเปน 30 เตียง รวมทั้งผูอํานวยการโรงพยาบาล
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และประชาชนในพ้ืนท่ี ก็มีความตองการพัฒนาศักยภาพรพ.ชุมชนใหสูงขึ้นโดยการสรางบริจาคตึก

ขยายโรงพยาบาล เพ่ือหวังใหรัฐบาลสงแพทยมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตามระดับโรงพยาบาล จํานวน

เตียงของโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้นจาก 11,090 เตียง ในป พ.ศ. 2532 เปน 20,290 เตียงในป พ.ศ. 

2539 จํานวนแพทยเพ่ิมขึ้นจาก 1,549 คน เปน 1,653 คน ในชวงเดียวกัน อัตราการเพิ่มขึ้นไมเทากับ

จํานวนเตียง และเม่ือคดิอัตราเตียงตอแพทยพบวาสูงขึ้นอยางชัดเจนตามจํานวนเตียงท่ีเพ่ิมขึ้น จาก 

7.1 เปน 12.3 (ภาพท่ี 2.12) แสดงวาภาระงานของแพทยเพ่ิมขึ้น (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2545) จน

ในชวงนั้นผูอํานวยการโรงพยาบาลเกิดความรูสึกสวนทางกับผูบริหารระดับสูง ไมตองการใหสราง

โรงพยาบาลใหมอีก เพราะตองพยายามสรรหาแพทยมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล ถาสรรหาไมไดก็

เปนปญหาของการเกล่ียโควตาภายในจังหวัดตนเอง ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 กอนวิกฤต

เศรษฐกิจซ่ึงเปนเวลาการจัดสรรแพทยใชทุนจบใหมของกระทรวงสาธารณสุขทุกป หลังจากทราบ

ผลวาตองไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอใด มีแพทยใชทุนท่ีลาออกทันที 126 คน คิด

เปนรอยละ 22 ของจํานวนแพทยใชทุนท้ังหมด ซ่ึงสงผลกระทบใหรพ.ชุมชนถึง 21 แหงขาดแคลน

แพทย จากโรงพยาบาลชุมชน 700 แหง (รอยละ 3) (Pongthep Wongwacharapaiboon, Nichakorn 

Sirikanokwilai and Paichit Pengpaiboon, 1999) มีการศึกษาวิจัยถึงปญหาการลาออกของแพทย

ในชวงนั้น ซ่ึงคาดวาประเด็นสําคัญคือการดึงดูดไปสูภาคเอกชน มีการนํามาตรการในการแกปญหา

ของภาครัฐหลายดาน เชนการเพิ่มระบบคาตอบแทนสําหรับการไมประกอบเวชกรรมในภาคเอกชน 

และระบบเบ้ียเล้ียงเหมาจายในพ้ืนท่ีพิเศษสําหรบัแพทยท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหางไกลและทุรกันดาร 

ซ่ึงระบบนี้จะใหเฉพาะแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร สําหรับพ้ืนท่ีหางไกลและทุรกันดารระดับ 2 

จะมีการใหในกลุมพยาบาลวิชาชีพรวมดวย 

3) ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ (2540-2543): ชวงวิกฤตเศรษฐกิจหรือฟองสบูแตก  

ไดสงผลกระทบตอโรงพยาบาลภาคเอกชน อัตราการครองเตียงลดลงอยางนอยรอยละ 20-30 ใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ และลดลงกวารอยละ 50 โนโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีโรงพยาบาลเอกชนถึง 

43 แหงตองปดตัวลง มีแนวโนมเลิกกิจการเพ่ิมขึ้น และการขอตั้งใหมก็มีแนวโนมลดลง เกิดภาวะ

สมองไหลกลับ จํานวนแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมจาก 1,665 คนในป พ.ศ. 2540 เปน 2,617 

คน ในป พ.ศ. 2543 อัตราเตียงตอแพทย 1 คน พบวาลดลง จาก 13.7 เปน 10.6 (ภาพท่ี 2.12)   ความ

แตกตางของอัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คนของกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจาก 

13.8 เทา ในป พ.ศ. 2540 เปน  10.9 เทาในป พ.ศ. 2543 (ภาพท่ี 2.13) (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 

2545) เปนปรากฏการณสมองไหลกลับสูภาครัฐในเขตชนบท แตเปนชวงระยะส้ันเพียง 3 ป 
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เศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจฟองสบู วิกฤต

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจฟนตัว

 
ภาพที ่2.13 อัตราสวนประชากรตอแพทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับกรุงเทพฯ พ.ศ. 2522 - 2548 

แหลงที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, 2549. 

 

4) ชวงเศรษฐกิจฟนตัวและนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” (2544- 

2546): เม่ือเศรษฐกิจเริ่มมีการฟนตัวในป พ.ศ. 2544 เปนชวงเริ่มตนของนโยบาย “30 บาทรักษาทุก

โรค” รวมทั้งยุคเฟองฟูของนโยบายประชานิยม จํานวนแพทยลาออกเริ่มเพ่ิมขึ้น และมากกวา

ในชวงทศวรรษกอนอยางชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลไดเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงมี

ผลทําใหจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายในการขยายโรงพยาบาลและการจัดสรรแพทยตาม

ความหนาแนนประชากรทางภูมิศาสตร (GIS-Geographical Information System) ทําใหการขยาย

โรงพยาบาลชุมชนลดลง การเพ่ิมจํานวนเตียงในชวงนี้จึงมีเพียงเล็กนอย แตจํานวนแพทยท่ีจัดสรร

ยังคงเพ่ิมจาก 2,617 คน ในป พ.ศ. 2543 เปน 2,732 ในป พ.ศ. 2545 ซ่ึงตัวเลขท่ีจัดสรรจากสํานัก

บริหารกลางเปน 3,758 คน ตางจากการสํารวจจริง  ซ่ึงแสดงวามีการยายระหวางป อัตราเตียงตอ

แพทย 1 คน เม่ือคิดตามจํานวนแพทยอยูจริง จึงไมไดลดลงเหลือ 8.0 (ภาพท่ี 2.12) ภาระงานตอ

แพทย 1 คนในป พ.ศ. 2543 คิดจากผูปวยนอกผูปวยในเฉล่ียเทากับ 24,627.1 ราย (ดัชนี 2.3) ในป

พ.ศ. 2545 เทากับ 23,467.8 ราย  (ดัชนี 2.2) ลดลงเล็กนอย แตเม่ือเปรียบเทียบดัชนีภาระงานกับ

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กทม. และโรงพยาบาลเอกชน ก็ยัง

สูงสุด ใกลเคียงกันท้ัง 2 ป ปจจัยภาระงานไมนาเปนปจจัยเดียวท่ีสงผลตอการลาออกของแพทย โดย

ในป พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรับบรรจุนักเรยีนทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ

ทุนรัฐบาลไทย รวมทั้งแพทย เปน “พนักงานของรัฐ” นโยบายนี้เทากับซํ้าเติมความไมแนนอนใน
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การคงอยูของแพทยท่ียังมีปญหาหลากหลายมารุมเราใหยายออกจากพ้ืนท่ี สงผลใหมีการลาออก

เพ่ิมขึ้น ในป พ.ศ. 2546 มีแพทยท่ีเปนพนักงานของรัฐลาออกถึง 508 คน (ตารางท่ี 2.5) (สุวิทย               

วิบุลผลประเสริฐ, 2545, 2548)  

5) ชวงหลังนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” (2547-2549): เริ่มตั้งแตป พ.ศ.  

2547 ซ่ึงเปนชวงนโยบายการกลับคืนของการรับพนักงานของรัฐเปนขาราชการท้ังหมด โดยคณะ 

รัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547 ใหบรรจุพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เปนขาราชการ จํานวน 27,385 ตําแหนง เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย  ทําให

มีการไหลออกของแพทยออกจากราชการนอยลง จํานวนแพทยจากการจัดสรรของสํานักบริหาร

กลาง จะเปนตัวเลขท่ีสูงกวาความเปนจรงิจากการสํารวจแพทยของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงได 

ยกเลิกการสํารวจไปในป พ.ศ. 2549 จํานวนแพทยจากการสํารวจเพิ่มขึ้นจาก 3,229 คนในป พ.ศ. 

2548  เปน 3,437 คน ในปพ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนการสํารวจโดยชมรมแพทยชนบท อัตราเตียงตอแพทย

เม่ือคํานวณใหมจะเปน 9.69 และ 9.53 ภาระงานในป พ.ศ. 2548 คํานวณจากผูรับบริการเฉล่ียตอ

แพทย 1 คน เทากับ 29,997 ราย ซ่ึงปริมาณงานเพิ่มขึ้น แตดัชนีเปรียบเทียบลดลง (1.9) เม่ือ

เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2545 โดยภาพรวมเปนภาระงานท่ีลดลงเล็กนอย ไมแตกตางจากเดิม ในป 

2548-2549 เศรษฐกิจภาคเอกชนฟนตัวใหมแมจะไมมากนัก แตกส็งผลใหเกิดการไหลออกของ

แพทยเพ่ิมขึ้น ในป พ.ศ. 2548 มีแพทยท่ีรับราชการใหมลาออก 626 คน (รอยละ 84.5) โดยแพทย

บางสวนอาจไหลออกไปสูโรงพยาบาลเอกชน และอีกสวนหนึ่งไหลออกไปสูโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลในเขตเมืองหรือเขตอําเภอท่ีอยูในจังหวัดใหญและมีเศรษฐกิจด ี

(ตารางท่ี 2.5)(พินิจ ฟาอํานวยผล และคณะ, 2550)  

6) ชวงวิกฤตการเมือง (2550-ปจจุบัน): การผุดบังเกิดของนโยบาย 30 บาท 

รักษาทุกโรค ของประเทศไทย สงวน นิตยารัมภพงศ (2549) กลาวถึงท่ีมาของนโยบายจากทฤษฎี 

“สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” (Pravase Wasi, 2000)   เหล่ียมท้ังสามดานประกอบดวย เหล่ียมท่ีหนึ่ง คือ

เหล่ียมทางดานปญญา ไดแก ความรูจริงในเรื่องท่ีจะแกไข ซ่ึงหมายถึงปญหาสุขภาพของประชาชน

และแนวทางแกไข มีโครงการนํารองดําเนินการมาอยางมีขอมูลชัดเจนเชิงประจักษจากนักวิชาการ 

เหล่ียมท่ีสอง คือเหล่ียมทางดานการเคล่ือนไหวของสังคม ไดแก การมีสวนรวม การเปนเจาของ

ของผูคนในสังคม ท่ีตองการการแกไขและรวมแรงรวมใจในการเปล่ียนแปลงแกไขปญหา ท้ัง

ประชาชนและนักวิชาการ เหล่ียมท่ีสาม คือเหล่ียมทางการเมือง ไดแก การตัดสินใจทางการเมืองใน

การแกไขปญหา เปนเหล่ียมท่ีใหพลังทางดานนโยบาย ทางดานทรัพยากรท่ีจะชวยทําใหการแกไข

ปญหานั้นใหเปนจริงได เม่ือท้ังสามเหล่ียมมาพบกัน จะเกื้อกูลและเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายชวงตนเกิดความขัดแยงอยางมากมาย แตก็เกิด “ศูนยสุขภาพชุมชน” ท่ีเปน
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นวัตกรรมใหมของสถานพยาบาลท่ีตั้งใจใหเปนสถานพยาบาลใกลบานท่ีมีคุณภาพท่ัวประเทศอยาง

มากดวย ในชวงตอเนื่องหลังจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงกําลังตอเนื่องไปขางหนาอยาง

ม่ันคงระดับหนึ่ง ก็พบกับวิกฤตการเมือง โดยในวันท่ี 19 กันยายน 2549 เกิดการปฏิรูปการปกครอง

ในประเทศไทยโคนลมรัฐบาลปจจุบัน โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไดเปล่ียนเปนคณะมนตรคีวามม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ตาม

รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ป 2549 นําไปสูรัฐธรรมนูญแหงชาติ ฉบับใหม กลางป 2550 และการ

เลือกตัง้ท่ัวไปปลายป 2550 ในขณะท่ียังไมมีความแนนอนกับนโยบายทางสุขภาพของรัฐบาลหรือ

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค วาจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร วิกฤตการเมืองสงผลตอเศรษฐกิจ 

เม่ือการเมืองมีความม่ันคง เศรษฐกิจของประเทศก็เริ่มมีทิศทางท่ีขยายตัวพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 

แนวโนมอนาคตน้ีเปนชวงส้ัน ซ่ึงทํานายไดวานาจะสงผลดีตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนในชวงวิกฤตการเมือง 

  โดยสรุปปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เริ่มตน

วิเคราะหจากสถานการณของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงพบวา จํานวนแพทยท่ีปฏิบัตงิานใน

โรงพยาบาลชุมชนในชวงเกือบ 30 ป เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย บางปลดลง สัดสวนเม่ือเทียบกับจํานวน

แพทยท่ัวประเทศ ในป พ.ศ. 2548 รอยละ 16.52 ในดานภาระงานของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

พบวามากท่ีสุด เม่ือเทียบกับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและ

เอกชน การหมุนเวียนของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ประมาณครึ่งหนึ่งของแพทยท่ีปฏิบัติงาน

เปนแพทยระหวางการชดใชทุนตามสัญญา โดยแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนศึกษาตอ

แพทยเฉพาะทางหลังจากใชทุนครบ 3 ป รอยละ 44.5 ของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

ท้ังหมด สวนใหญตองการเปนแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืนท่ีไมใชแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือแพทย

เวชปฏิบัติครอบครัว และพบวามีแพทยจํานวนนอยมากท่ีไหลกลับไปทํางานโรงพยาบาลชุมชน 

ปญหาสมองไหลของประเทศไทย แบงเปน สมองไหลภายนอก ในป พ.ศ. 2503 - 2518 ในชวง

ประมาณ 10 ปมีผลใหแพทยไทยออกนอกประเทศไปอยูสหรัฐอเมริกา 1,500 คนซ่ึงทําใหรัฐบาล

ตองกําหนดนโยบายใหนักศึกษาตองปฏิบัติงานชดใชทุน ปญหาสมองไหลภายใน เริ่มวิเคราะห

ปรากฏการณตามชวงเศรษฐกิจ ชวงท่ี 1 เศรษฐกิจหดตัว (2521-2531): เปนชวงของการกระจาย

แพทยท่ีเทาเทียม มีการขยายโรงพยาบาลชุมชน จํานวนเตียงและจํานวนแพทยเพ่ิมขึ้น อัตราสวน

เตียงตอแพทยในโรงพยาบาลชุมชนลดลง อัตราสวนประชากรตอแพทยระหวางกรุงเทพกับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือลดลงเหลือ 11.1 เทา ชวงท่ี 2 ชวงเศรษฐกิจฟองสบู (2532-2539):เปนชวงของ

สมองไหลออกจากโรงพยาบาลชุมชนไปสูโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลชุมชนยังขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง แตโรงพยาบาลเอกชนขยายตัวเร็วกวา เม่ือเทียบกับจํานวนแพทยท่ีขยายตัวเพียง รอยละ 
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54.6 อัตราเตียงตอแพทยในโรงพยาบาลชุมชนจึงเพ่ิมขึ้น แสดงวาภาระงานเพิ่มขึ้น เกิดการลาออก

ครั้งใหญของแพทยใชทุน 126 คนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 กอนวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลให

โรงพยาบาลชุมชน 21 แหงขาดแคลนแพทย ชวงท่ี 3 ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ (2540-2543): เปนชวง

สมองไหลกลับภายในโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนปดตัวลงถึง 43 แหง จํานวน

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น อัตราเตียงตอแพทยลดลง แตเปนเพียงชวงระยะส้ัน ชวงท่ี 4 
ชวงเศรษฐกิจฟนตัวและนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค (2544 - 2546): เปนชวงสมองไหลออกสู

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ และภาครัฐ ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลใน

เขตเมืองและเขตอําเภอ ในจังหวัดท่ีมีเศรษฐกิจดี เปนผลจากท่ีโรงพยาบาลเอกชนยังไมฟนตัวดี และ

นโยบายของรัฐบาลท่ีใหบรรจุนักเรียนทุนเปนพนักงานของรัฐ ชวงท่ี 5 ชวงหลังนโยบาย 30 บาท

รักษาทุกโรค (2547 -2549): เปนชวงสมองไหลกลับในชวงส้ันของนโยบายการกลับคืนของการรับ

พนักงานของรัฐเปนขาราชการ ทําใหการลาออกลดลง แตชวงการฟนตัวของเศรษฐกิจทําใหเกิดการ

ไหลออกไปสูโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญและภาครัฐในจังหวัดท่ีมีเศรษฐกิจดี ชวงท่ี 6 ชวงวิกฤต

การเมือง (2550 - ปจจุบัน): เปนชวงของความไมแนนอนทางการเมือง ท่ีสงผลใหกับเศรษฐกิจของ

ประเทศ สถานการณนาจะมีแนวโนมท่ีดีกับการคงอยูของแพทยเชน เดียวกับวิกฤตเศรษฐกิจ   

 

2.4  การผลิตแพทยและการวางแผนกําลังคนดานแพทย 
 

การศึกษาในครั้งนี้เนนท่ีการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ 

ประเทศไทย แตประเด็นของกลไกท่ีเกี่ยวของกับการคงอยูของแพทยท่ีสําคัญคือ การผลิตแพทยและ

การวางแผนกําลังคนดานแพทย ซ่ึงสงผลตอการผลิตแพทยในแตละป เปนการคาดประมาณอุปสงค

และอุปทานของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยขอเริ่มท่ีสถานการณดานการผลิต

แพทยซ่ึงอยูภายใตการดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย สวนการวางแผนกําลังคนเปนบทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 2.4.1 การผลิตแพทยของประเทศไทย 

  2.4.1.1 พัฒนาการการผลิตแพทยและการศึกษาแพทยศาสตร: การผลิตแพทยแต

เดิมอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตอมามีการโอนบทบาทหนาท่ีนี้ไปอยูกับ

ทบวงมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทยแหงแรกไดจัดตั้งขึ้นเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2432 ท่ี รพ.ศิรริาช 

ใชหลักสูตร 3 ป ในปพ.ศ.2461ไดขยายหลักสูตรแพทยศาสตรเปน 6 ป โดยเปนเตรียมแพทยศาสตร 

2 ป พรีคลินิก 2 ปและคลินิก 2 ป และในป พ.ศ. 2503 เริ่มมีการฝกแพทยฝกหัดหลังไดรับปริญญา 1 
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ป จึงจะไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแหงแรก คือคณะ 

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (พ.ศ. 2485) อันดับตอมา คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (พ.ศ. 2490) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2502) โรงพยาบาลรามาธิบด ี (พ.ศ. 2512) มหาวิทยาลัยขอนแกนและ

สงขลานครินทร (พ.ศ.2515) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (พ.ศ. 2518) และมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2528) ตอมามีการโอนกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไปขึ้นกับสํานักนายก 

รัฐมนตรี (พ.ศ.2515) ตอจากนั้นมีการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัย และโอนกรมมหาวิทยาลัยแพทย

ศาสตรไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีบทบาทในดานสนับสนุน 

และรวมผลิตแพทย โดยในการผลิตบุคลากร ไดมุงเนนการผลิตพยาบาล และบุคลากรระดับผูชวย

เปนหลักมาโดยตลอด (อําพล     จินดาวัฒนะ, อุกฤษฏ มิลินทางกูร และสาลิกา เมธนาวิน, 2540)   

  แพทยสภา ไดจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ทําหนาท่ีรับ

ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พักใชใบอนุญาตหรือเพิก

ถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาแพทยศาสตร โดยเปน

สถาบันรับรองมาตรฐานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การฝกอบรมแพทยประจําบาน และ

แพทยเฉพาะทางของสถาบันตาง ๆ ออกหนังสืออนุมัต ิ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาเวชกรรม (แพทยสภา , 2550ข)  

  การประชุมแพทยศาสตรศึกษาของชาติ มีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง การประชุม 2 

ครั้งแรก (พ.ศ. 2499 และ 2507) เนนความสําคัญในการปรับเปล่ียนเนื้อหาวิชาและวธีิการสอนใน

หลักสูตรมากกวาเนนถึงความตองการของประเทศ ครั้งท่ี 3 และ 4 (พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2522) ได

เนนความตองการแพทยของสังคมไทยท่ีจะนํามาเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยเฉพาะคร้ังท่ี 5 

(พ.ศ. 2529) มีผลสรุปท่ีสําคัญคอื แพทยศาสตรบัณฑิตตองเปนแพทยท่ัวไปเนนการเรียนรูของ

นักศึกษาท่ีเหมาะสมกับการทํางานในชุมชนโดยจัดใหฝกปฏิบัติจริงในทองท่ีชุมชนเนนความสําคัญ

ของวิชาเวชศาสตรปองกันหรือเวชศาสตรชุมชน เนนคุณลักษณะของแพทยท่ีตองคิดแกปญหาเปน 

คิดอยางวิทยาศาสตร มีวิจารณญาณและมีเจตคติ ใฝรูเรียนดวยตนเอง ในป พ.ศ. 2522 ไดมีการปรับ

หลักสูตรเหลือเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ป เลิกการฝกอบรมแพทยฝกหัดหลังรับปริญญาโดย

แพทยสภาใหใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลังจากนักศึกษาไดปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแลว 

(อําพล จินดาวัฒนะ และสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2531) ครั้งท่ี 6 (พ.ศ. 2536)ไดปรับเปล่ียนทิศทาง

ของแพทยศาสตรศึกษาตามแนวโนมสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง โดยเนนการผลิตแพทยท่ีมีความรู

ความสามารถ และเจตคติในการแกปญหาแบบองครวม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใฝรู ใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมุงไปสูความมีสุขภาพดีท้ังในดาน

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค มีความสมดุลระหวางแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปกับแพทยเฉพาะ
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ทางสาขาอ่ืน ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาแพทยศาสตร ไดมีการมอบหมายการจัดหลักสูตรแบบ

บูรณาการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประยุกตการแกปญหาแบบองครวม พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือสรางเสริมความรู ทักษะและเจตคติในการแกปญหาแบบองครวม พัฒนาการจัดการศึกษา

ในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสรางทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงานในชุมชน กําหนดให

พัฒนาระบบการใหบริการเวชปฏิบัติท่ัวไป สรางคานิยมใหแก นักศึกษาแพทย อาจารยแพทย แพทย

และประชาชน ใหเห็นคุณคาของงานเวชปฏิบัติท่ัวไป ในดานปริมาณและการกระจายแพทยและ

แพทยเฉพาะทาง เสนอใหเพ่ิมปริมาณการผลิตแพทยโดยการตั้งโรงเรียนแพทยในสวนภูมิภาค และ

จัดตั้งหนวยงานศึกษาและติดตามจํานวนการผลิตแพทย แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป และแพทยเฉพาะ

ทาง สาขาตาง ๆ ใหสอดคลองกับระบบการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีปรับปรุงพัฒนา

ตามทิศทางท่ีกําหนดไว (อาวุธ ศรีศุกรี และคณะ, 2536) ครั้งท่ี 7 (พ.ศ. 2544) เปนชวงเดียวกับ

จุดเริ่มตนของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ไดกําหนดระบบสุขภาพของประเทศตองใหความ 

สําคัญกับประเด็นความเสมอภาค ระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิตองมีกลุมประชากรท่ีแน 

นอนในความรับผิดชอบ ในดานการผลิตแพทยเสนอใหมีแพทยท่ีทําเวชปฏิบัติในสัดสวน แพทย 1

คนตอประชากร 1,500 คน พัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาแพทย และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

แพทยใหเหมาะสมตอการใหบริการในระดับปฐมภมิู ใหมีองคกรกลางดูแลภาพรวมของระบบการ

ผลิต การคัดเลือก การกระจาย และการพัฒนาแพทยอยางตอเนื่อง การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับท่ี 1 มีอายุ 12 เดือน โดยกําหนดใหบัณฑิตแพทยทุกคนเขารับการฝก

ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 12 เดือน ถาผานการประเมินจะไดรับการตออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับท่ี 2 ซ่ึงมีอายุ 5 ป เม่ือครบ 5 ป ใหมีการตอใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม โดยตองมีการศึกษาตอเนื่องครบตามเกณฑท่ีกําหนด การจัดตั้งศูนยการศึกษา

ตอเนื่องของแพทย (พ.ศ. 2543) ดําเนินการตามขอเสนอของแพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 6 เปนองคกร

กลางในการดูแลการศึกษาตอเนื่องและประสานกับองคกรวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งสถาบันการสอน

และสถานพยาบาลตาง ๆ ใหมีทิศทางเดียวกัน โดยมีโครงสรางเปนเครือขายตามขอเสนอของ

แพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 7 ในครั้งนี้มีขอเสนอใหสงเสริมการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวช-

ศาสตรครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิมากกวาแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไป รวมทั้งเสนอใหมีคณะกรรมการประเมินและวางแผนการผลิตแพทยเฉพาะทาง 

(กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย, 2544) ครั้งท่ี 8 (20-22 กรกฎาคม2552) มีประเด็นหลัก

คือ การบริบาลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง (People-centered health care) เปนการให

ความสําคัญตอการบริบาลแบบองครวม ท่ีบูรณาการระหวางกายและจิต บุคคลและระบบเขาดวยกัน



 

 

45 

 

อยางกลมกลืน มีการสรางวัฒนธรรมของการบริบาลยุคใหมซ่ึงตองถายทอดไปสูผูเกี่ยวของทุก

ระดับ (กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย, 2552) 

   2.4.1.2 พัฒนาการผลิตแพทยเพ่ิม: แบงออกเปนระยะได 4 ชวง (ภาพท่ี 2.14)  

1) ชวงหลังสมองไหลภายนอก (พ.ศ. 2509-2520): ถาเทียบปรากฏการณ 

การผลิตแพทยในชวงแรกน้ี จะตรงกับสถานการณการไหลออกของแพทยจบใหมออกนอกประเทศ  

 

5.26

17.55

20.77

29.77

33.55

38.91

46.61

42.71

33.29

30.54

33.29

28.93
26.98

24.79 25.09
24.54

24.95

23.37 23.09

24.27

27.12 28.22 28.25

27.91

31.45

29.64

8.89 9.52
11.72

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

25
17

25
19

25
21

25
23

25
25

25
27

25
29

25
31

25
33

25
35

25
37

25
39

25
41

25
43

25
45

พ.ศ.

เป
อร
เซ
็น
ต


สมองไหล

ภายนอก
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ภาพที ่2.14 สัดสวนของนักศึกษาแพทยชนบท ป พ.ศ. 2517-2545 

แหลงที่มา: Suwit Wibulpolprasert, 1999. 

 

   จํารูญ มีขนอน (2510) ไดทําการวิจัยสํารวจทัศนคติของนักศึกษาแพทย

ตอการปฏิบัติงานในชนบทในโรงเรียนแพทย 3 แหง จํานวน 1,111 คน พบวา นักศึกษาแพทยสวน

ใหญตองการไปประกอบอาชีพท่ีภูมิลําเนาเดิม ความสนใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานในชนบท

ลดลงทุก ๆ ป ตามระยะเวลาท่ีอบรมอยูในโรงเรียนแพทย แสดงวานักศึกษาสวนหนึ่งเลิกลมความ

สนใจตองานสาธารณสุขชนบท ในระหวางท่ีกําลังศึกษาอบรมอยูในโรงเรียนแพทย สวนมากสนใจ

ฝกอบรมเปนแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค สาขาท่ีสนใจมากท่ีสุดคือศัลยกรรม ทางสาธารณสุขหรือ

เวชศาสตรปองกันสนใจนอยมาก นักศึกษาเกือบท้ังหมดแสดงความตั้งใจจะไปฝกอบรมหลัง

ปริญญาในตางประเทศ และมีอยูประมาณครึ่งหนึ่งท่ีตั้งใจเดินทางไปตางประเทศทันที ภายหลัง
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สําเร็จจากการเปนแพทยฝกหัดแลว งานวิจัยทัศนคติของนักศึกษาในชวงนั้นแสดงใหเห็นความ 

สําคัญของโรงเรียนแพทยในการปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษารักชนบท และตองการไปปฏิบัติงานใน

ชนบทเพ่ิมมากขึ้น ไมใชลดลงทุกปในชวงระหวางการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําโครงการสงเสริมการศึกษาแพทยสําหรับชาวชนบท ในป พ.ศ. 2518 โดย

การมีระบบคัดเลือกผูเขาศึกษาจากนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ ในภาคกลาง และภาคเหนือตอน 

ลางดวยระบบพิเศษใหผูบรหิารระดับจังหวัดเขามามีสวนรวมในการคัดเลือก รวมกับอาจารยใน

มหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบแลวนักศึกษาจะถูกสงกลับไปทํางานในจังหวัดหรืออําเภอท่ีคัดเลือก

มาเรียน  โครงการนี้เปล่ียนช่ือเปน โครงการรวมมือในการผลิตแพทยเพ่ิม และส้ินสุดโครงการ    

ในป พ.ศ. 2535 (อําพล จินดาวัฒนะ, อุกฤษฏ มิลินทางกรู และสาลิกา เมธนาวิน, 2540) ผลจาก

โครงการนี้ทําใหสัดสวนนักศึกษาแพทยชนบทจากนักศึกษาแพทยท้ังหมดเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 5.26 

ในป พ.ศ. 2517 เปนรอยละ 17.55 ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 2.14)  

   2) ชวงพัฒนาสาธารณสุขในชนบท (พ.ศ. 2521 – 2531): ความตอเนื่องใน

การขยายโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกนในป พ.ศ. 2523 คัดเลือก

นักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ. 2524  คัดเลือก

นักเรียนจากภาคเหนือ 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2526 คัดเลือกนักเรียน

จากภาคใต 14 จังหวัด และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มในป พ.ศ. 2521 ซ่ึงใชช่ือวา โครงการ

แพทยศาสตรศึกษาเพ่ือชาวชนบท (MESRAP- Medical Education for Student in Rural Area 

Project) ในโครงการนี้มีการประเมินผลพบวา 2 ใน 3 ของแพทยท่ีจบจากโครงการ MESRAP ยัง

ปฏิบัติงานตอเนื่องในชนบทหลังจากใชทุนครบ 3 ป เปนผลสําเร็จของโครงการระดับหนึ่ง ถือวา

เปนโปรแกรมนวัตกรรมของการศึกษาแพทยในชวงนั้น (Paul, 1993) สัดสวนนักศึกษาแพทยชนบท

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จาก รอยละ 17.55 ในป พ.ศ. 2521 เปน รอยละ 46.61 ในปพ.ศ. 2526 แตลดลงมา

เหลือ รอยละ 23.09 ในปพ.ศ. 2537 เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยหยุดการดําเนินงานเพราะมีปญหาใน

การจัดการคอนขางมาก (Suwit Wibulpolprasert and Paichit Pengpaiboon, 2003) 

   ประยงค เต็มชวาลา (2529) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทัศนคติของ

นักศึกษาแพทยเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในชนบท พบวา นักศึกษาสวนใหญยังมีทัศนคติตอชนบทไม

สูจะดีนัก ยังตั้งใจท่ีจะเลือกปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญมากกวาท่ีจะเลือก

ปฏิบัติงานในชนบท ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีสงผลกระทบทําใหนักศึกษามีทัศนคติดังกลาวอยาง

มีนัยสําคัญ ไดแก ถ่ินท่ีอาศัยอยูนาน ภูมิลําเนาถ่ินเกิด สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

ระดับรายไดของบิดามารดา ตามลําดับ งานวิจัยเสนอแนะใหโควตาและทุนการศึกษาแกนักเรียนใน

ชนบทไดมีโอกาสเขาศึกษาแพทย การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาแพทย
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ไดสัมผัสและเรียนรูชีวิตจริงของชาวชนบท สถานท่ีศึกษาและฝกอบรมแพทยนั้นควรจะกระจายอยู

ในเขตชนบทของประเทศ ซ่ึงงานวิจัยช้ินนี้สนับสนุนโครงการนักศึกษาแพทยชนบท 

   3) ชวงสมองไหลภายใน (พ.ศ. 2532-2539): ชวงเกิดปรากฏการณสมอง

ไหลภายในจากภาครัฐสูภาคเอกชน เกิดโครงการผลิตแพทยเพ่ิมระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับ

มหาวิทยาลัยอีก 3 โครงการ ไดแก (1) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข    

ไดทําโครงการรวมมือในการผลิตแพทยระหวางกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเปน

คณะแพทยศาสตรของภาคเอกชนแหงแรกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2532 ตอมาเปล่ียนช่ือเปน 

สถาบันรวมผลิตแพทยกรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต ทําหนาท่ีประสานงาน ติดตามประเมิน 

ผลการรวมผลิตแพทยตามโครงการ (2) โครงการความรวมมือในการผลิตบัณฑิตแพทย ระหวาง 

กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงเปนคณะแพทยศาสตรของรัฐแหงท่ี 9 ในป 

พ.ศ.2534 มีโครงการการศึกษาแพทยแนวใหมรับผูสําเร็จปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษา

ในหลักสูตร 5 ป โดยใหโควตาขาราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ีสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลศูนยสระบุรี โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค และ

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดภาคกลาง เปนสถาบันศึกษาอบรมวิชาเวชศาสตรชุมชน (3)โครงการ

ผลิตแพทยรวมระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุข ในปพ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี

มีมติใหทบวงมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพ่ิมปละ 340 คน ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเสนอใหมีการจัดตั้ง

คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัยภมิูภาคเพ่ิมขึ้นไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในป 

พ.ศ. 2537 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงดําเนินการตอมาในป พ.ศ. 

2549 สัดสวนของนักศึกษาแพทยชนบทในชวงเศรษฐกิจฟองสบูเฉล่ียรอยละ 26.98 – 23.37 ในป 

พ.ศ.2536 กอนโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) ซ่ึงจะไดกลาวในชวงตอไป (ภาพ 2.14) 

   4) ชวงโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย

หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (พ.ศ. 2540-ปจจุบัน): ในป พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวง

สาธารณสุขรวมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (CPIRD- 

Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors) โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแตป

การศึกษา พ.ศ. 2538 เปนตนไป วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเพ่ิมการผลิตแพทย โดยเพ่ิมโอกาส

แกนักเรียนในชนบทใหไดศึกษาวิชาแพทยศาสตร และกระจายแพทยไปสูชนบทมากขึ้น โดยมี

ลักษณะพิเศษของโครงการคือ คัดเลือกนักเรียนจากชนบทใหเรียนในภูมิภาค และใหกลับไปทํางาน

ท่ีภูมิลําเนาเดิม การเรียนการศึกษาระดับเตรียมแพทยปท่ี 1-3 ศึกษาท่ีคณะวิทยาศาสตรและคณะ

แพทยศาสตรในมหาวิทยาลัยสวนกลางหรือภูมิภาค การศึกษาระดับคลินิก ปท่ี 4-6 ศึกษาและฝก 

งานท่ีศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลเครือขาย เม่ือสําเร็จการ 
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ศึกษาจะตองกลับไปปฏิบัติงานท่ีภูมิลําเนาเดิม หรือท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนเวลาไมนอย

กวา 3 ป หากไมสามารถปฏิบัติไดจะตองชดใชเงินใหแกกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีกําหนด การ

คัดเลือกนักเรียนชนบท ใชวิธีรับตรงดวยความรวมมือระหวางสถาบันการผลิตแพทย และ

โรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปนท่ีตั้งศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก วิธีคัดเลือก

ใชวิธีสอบวัดความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร รวมกับสัมภาษณและ

สังเกตพฤติกรรม ในป พ.ศ. 2538-2549 ตั้งเปาหมายผลิตแพทยจํานวน 3,000 คน ในปพ.ศ. 2547-

2556 จํานวน 3,807 คน ในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาแพทยท้ังภาครัฐและเอกชนรวม 14 แหง เปน

ภาครัฐ 14 แหง และเอกชน 1 แหง โดย 5 แหงท่ีตั้งขึ้นใหมในป พ.ศ. 2549-2550 เปนของภาคใต 2 

แหง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยของภาครัฐ 12 แหง (ยกเวนวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ) รวมกับโรงพยาบาลศูนยและเครือขายรวมผลิต 18 แหง อยูในโครงการนี้ใน

ปจจุบัน (โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท, 2550)  

โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึง่ทุน (ODOD-One District One  

Doctor) เปนโครงการของรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยการจัดสรรโควตาทุนใหกับนักศึกษา

ชนบทตามพ้ืนท่ี เพ่ือรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาโดยพิจารณาความขาดแคลนแพทยตามระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System-GIS) เพ่ือแกปญหาการขาด

แคลนและการกระจายแพทยในพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงเปนการดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับ

ทบวงมหาวิทยาลัย ผานสํานักบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (โครงการผลิต

แพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท, 2550)  จากจุดเริ่มตนของโครงการ CPIRD ในป พ.ศ. 2537 ขยายมาถึง

โครงการ ODOD พ.ศ. 2548 ทําใหจํานวนการรับนักศึกษาแพทยชนบทเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จาก 11 คน

ในป พ.ศ. 2538 เปน 465 คนในป พ.ศ. 2548 และมีแผนการรับตอเนื่อง ปละกวา 500 คน ในป

การศึกษา พ.ศ. 2551 ประกาศจํานวนทุน 373 ทุน กระจายทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย ในภาพรวมของ

โครงการ CPIRD สามารถรับนักศึกษาได 2,982 คนในชวงปการศึกษา 2538-2549 สําเร็จการศึกษา

ตามกําหนด 6 ป 1,374 คน(รอยละ 94.04) แพทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากโครงการทุกคนไดรับการ

บรรจุปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลของจังหวัดท่ีเปนภูมิลําเนา ปฏิบัติงานตามสัญญาผูกพันรอยละ 

86.12 และยังคงปฏิบัติราชการจนถึงปจจุบันรอยละ 73.8 ทําใหจํานวนแพทยผูทําสัญญาของ

กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.8 ในชวงปพ.ศ. 2544-2551 (สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ, 2551) 

ถาพิจารณาสัดสวนของแพทยชนบท พบวา เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 23.09 ในป พ.ศ.2537 เปน รอยละ 

29.64 ในป พ.ศ. 2545 (ภาพท่ี 2.14) (Suwit Wibulpolprasert and Paichit Pengpaiboon, 2003)  
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 โดยสรุปการผลิตแพทยของประเทศไทย มีทิศทางการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซ่ึง 

เปนมาตรการท่ีสําคัญ ในการแกปญหาความขาดแคลนแพทยของกระทรวงสาธารณสุขในระยะยาว

มาโดยตลอด  ในดานพัฒนาการผลิตแพทย อดีตการผลิตแพทยอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง

สาธารณสุข ตอมามีการโอนบทบาทหนาท่ีนี้ไปอยูกับทบวงมหาวิทยาลัย ในปพ.ศ. 2515 หลังจาก

นั้นกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในดานสนับสนุนและรวมผลิตแพทย โดยในการผลิตบุคลากร

เนนการผลิตพยาบาลและบุคลากรระดับผูชวยเปนหลัก การประชุมแพทยศาสตรศึกษาท่ีผานมามี 8 

ครั้งท่ีสําคัญ คือ ครั้งท่ี 5 (พ.ศ. 2529) ยกเลิกการฝกอบรมแพทยฝกหัดหลังรับปริญญา เนนการ

เรียนรูของแพทยท่ีเหมาะสมกับการทํางานในชุมชน ครั้งท่ี 6 (พ.ศ. 2536) เนนการผลิตแพทยท่ีมี

ทักษะและเจตคติในการแกปญหาแบบองครวม และเสนอใหเพ่ิมปริมาณการผลิตแพทยโดยการตั้ง

โรงเรียนแพทยในสวนภูมิภาค  ครั้งท่ี 7 (พ.ศ. 2544) เสนอใหผลิตแพทยใหเหมาะสมตอการให 

บริการระดับปฐมภูมิในสัดสวนแพทย 1 คนตอประชากร 1,500 คน กําหนดใหแพทยเขารับการฝก

ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 12 เดือน กอนไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ

ท่ี 2 เม่ือครบ 5 ป ใหมีการตอใบอนุญาตฯ โดยตองมีการศึกษาตอเนื่องตามเกณฑ สงเสริมการอบรม

แพทยสาขาเวชศาสตรครอบครัวท่ีสอดคลองกับการใหบริการปฐมภูมิ ครั้งท่ี 8 (พ.ศ. 2552) เปนการ

บริบาลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง พัฒนาการผลิตแพทยเพ่ิม แบงเปน 4 ชวง ซ่ึงสอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจคือ ชวงท่ี 1 สมองไหลภายนอก (พ.ศ. 2509-2520): เพ่ือตอบสนองตอสถานการณ

แพทยจบใหมไหลออกนอกประเทศ กระทรวงสาธารณสุขรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําโครง 

การสงเสรมิการศึกษาแพทยสําหรับชาวชนบทในป พ.ศ. 2518 โดยคัดเลือกผูเขาศึกษาจากนักเรียน

ในชนบท ทําใหสัดสวนของนักศึกษาแพทยชนบทเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 17.55 ในป พ.ศ. 2521 ชวงท่ี 

2 พัฒนาสาธารณสุขในชนบท (พ.ศ. 2521-2531): ตรงกับชวงเศรษฐกิจหดตัว มีการขยายโครงการ

ไปยังมหาวทิยาลัยแพทยศาสตรแหงอ่ืน 4 แหง เฉพาะโครงการแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือชาวชนบท 

(MESRAP) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2521 มีการประเมินผลพบวา 2 ใน 3 ของแพทย

ท่ีจบในโครงการปฏิบัติงานตอเนื่องในชนบทหลังจากใชทุนครบ 3 ป ชวงท่ี 3 สมองไหลภายใน 

(พ.ศ. 2532-2539): ตรงกับชวงเศรษฐกิจฟองสบูหรือเศรษฐกิจเติบโตเร็ว แมวาโครงการผลิตแพทย

เพ่ิมในชวงแรกมีการยุติโครงการเพราะมีปญหาในการจัดการ แตจากปญหาสมองไหลจากภาครัฐสู

ภาคเอกชนทําใหเกิดโครงการผลิตแพทยเพ่ิมตอเนื่อง รวมกับการตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแหง

ใหม ชวงท่ี 4 โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 

(พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน): กระทรวงสาธารณสุขไดหันมาใหความ สําคัญกับการผลิตแพทยอีกครั้งหนึ่ง 

เพราะตองจัดบริการการแพทยและสาธารณสุขท่ัวประเทศ   ทําใหผุดบังเกิดโครงการผลิตแพทยเพ่ือ

ชาวชนบท และโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน โดยใหทุนการศึกษาแพทย กระจาย
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ใหกับนักศึกษาในชนบทตามพ้ืนท่ีความขาดแคลนแพทย ตามระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) 

ใหนักศึกษาแพทยไดเรียนในโรงเรียนแพทยเขตภูมิภาค และฝกอบรมการปฏิบัติงานในเครือขาย

เขตชนบท โดยหวังวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแพทยชนบทเหลานี้ จะยังคงปฏิบัติงานในชนบทหลังจาก

ครบใชทุนเปนเวลา 3 ป สัดสวนแพทยชนบทเพ่ิมจากรอยละ 23.09 ในป พ.ศ. 2537 เปน รอยละ 

29.64 ในป พ.ศ. 2545 

 

 2.4.2 การวางแผนกําลังคนดานแพทย: ในชวงกอนป พ.ศ. 2520 ไมมีการวางแผนกําลังคน

ดานสุขภาพของประเทศไทย แตมีการกําหนดความตองการกําลังคนดานสุขภาพ 14 สาขา ตามท่ี

องคการอนามัยโลกกําหนด (พ.ศ. 2513) สําหรับแพทยกําหนดความตองการท่ีอัตราสวนประชากร

ตอแพทย 1 คน เทากับ 1:5,000 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการวางแผนความตองการและแผนการ

ผลิตกําลังคนดานสุขภาพชัดเจน ในป พ.ศ. 2523 หลังจากองคการอนามัยโลกจัดการอบรมการ

วางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ณ ประเทศศรีลังกา โดยจัดตั้งศูนยประสานงานทางการแพทยและ

สาธารณสุขในการดําเนินงาน (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2546) 

  2.4.2.1 การคาดการณความตองการกําลังคนดานแพทย: เปนสวนหนึ่งของการ

คาดการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพใน 2 ทศวรรษหนา ซ่ึงเปนโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนากําลังคน ในสวนท่ีเกี่ยวของเชิงปริมาณ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนผลิตและ

พัฒนากําลังคนใหเหมาะสม เกี่ยวของเช่ือมโยงกับความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

ระบาดวิทยา เทคโนโลยี และตัวระบบสาธารณสุขเอง (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, รสสุคนธ กังวาน

เลิศ, ณิชากร ศิริกนกวิไล, วีรวรรณ เสถียรกาล, พินทุสร เหมพิสุทธ์ิ และไพจิตร เพ็งไพบูลย, 2540) 

มีการคาดการณดานอุปทานหรือกําลังคนดานแพทย และดานอุปสงคหรือความตองการแพทย 

   1) อุปทานหรือกําลังคนดานแพทย (Supply Side): การคาดการณอุปทาน

ดานแพทย ใชท้ังวิธีการวิเคราะหติดตามไปขางหนา (Cohort Analysis) และวิธีคํานวณอัตราการ

สูญเสียประจําป (Annual Loss Rate Method) พบการขยายตัวอยางตอเนื่องของบุคลากรแพทย 

อัตราการสูญเสียตอปคอนขางต่ํา รอยละ 1.21-1.55 ในป พ.ศ. 2538 ซ่ึงคาดการณวาจะเพ่ิมขึ้นเปน

รอยละ 1.55 - 1.86 การคาดการณอุปทานหรือกําลังคนดานแพทยในป พ.ศ. 2563 เทากับ 44,028 คน 

(อัตราการสูญเสียสูงตามภาวะเศรษฐกิจด)ี ถึง 47,519 คน (อัตราการสูญเสียต่ําตามการวิเคราะห

ติดตามไปขางหนา) ไดคาเฉล่ีย 45,774 คน ซ่ึงทําใหอัตราสวนแพทยตอประชากรเปน 1:1,601 - 1: 

1,484 หรือเฉล่ีย 1: 1,543 ไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวของแพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 7 คือ 1: 1,500 

(กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย, 2544) เปนการคาดการณการเพ่ิมการผลิตแพทยตาม

การเพ่ิมของประชากรแตละป แตในสภาพความเปนจริง ตองพิจารณาพลวัตรของแพทย และปญหา
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การกระจายแพทยในพ้ืนท่ีของประเทศซ่ึงยังคงมีอยูในอนาคต (ภาพท่ี 2.15) (Tida Suwannakij,  

Nichakorn Sirikanokwilai and Suwit Wibulpolprasert, 1998)    

   2) อุปสงคหรือความตองการแพทย (Demand Side): การคาดการณ

อุปสงคดานแพทยมี 4 วิธี คือ คาดประมาณจาก อัตราสวนประชากรตอแพทย (Population to 

Physician Ratio Method) การขยายตัวของสถานบริการสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน (Health 

Service Target Method) ความจําเปนทางดานสุขภาพหรือภาระโรค (Health Needs Method) ความ

ตองการบริการทางการแพทยหรือภาระงาน (Health Demand Method) (Hornby et al., 1980) ซ่ึง

วิธีการคาดประมาณจากอัตราสวนประชากรตอแพทยเปนวิธีท่ีงาย ไมซับซอนท่ีสุด คณะทํางาน

ศึกษาวิจัยจึงไดเลือกวิธีนี้ในการคาดการณ เริ่มจากการคาดประมาณประชากรในอนาคตชวง 20 ป 

(พ.ศ.2533-2563) โดยคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตอมาดําเนินการคาด

ประมาณอัตราสวนประชากรตอแพทยท่ีเหมาะสมในอนาคตโดยปรับจากตัวเลขของระดับโลก ซ่ึง

ไดปรับใหเขากับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทย โดยใชรายไดผลิตภัณฑมวลรวมประชา- 

ชาติตอหัวประชากรและปรับฐานรายไดตามกําลังซ้ือผูบริโภค (GDP per Capita and PPP - 

Purchasing Power Parity) ตอจากนั้นคาดประมาณในอนาคตท่ีเหมาะสมของประเทศไทย โดยใช

ความสัมพันธระหวางรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตอหัวประชากร (GPP - Gross Product 

Province) และอัตราสวนประชากรตอแพทยในแตละป นําเสนอเปนกราฟอุปสงคหรือความ

ตองการแพทยในอนาคตของประเทศไทย นํามาเปรียบเทียบกับกราฟอุปทานหรือกําลังคนดาน

แพทยท่ีมีอยู ซ่ึงจะแสดงถึงภาวะขาดแคลนแพทยของประเทศไทย (ภาพท่ี 2.15) ในการคาด

ประมาณจะเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระดับดีหรือเติบโตสูง ในอัตรารอยละ 7 

ตอป และระดับเติบโตต่ํา หรือรอยละ 5 ตอป ซ่ึงในความเปนจริงในชวง 30 ป ประเทศไทยมีอัตรา

การเติบโตโดยเฉล่ียรอยละ 7.8 กราฟท่ีนําเสนอเปนการคาดประมาณอุปทานและอุปสงคเฉล่ีย 

ในชวงเศรษฐกิจเติบโตสูงมีการสูญเสียแพทยมาก และชวงเศรษฐกิจเติบโตต่ํามีการสูญเสียนอย เม่ือ

เปรียบเทียบอุปสงคและอุปทานเฉล่ีย พบวา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2538-2553 ความตองการแพทย

จะมากกวากําลังแพทยท่ีมี ทําใหขาดแคลนแพทยโดยอัตราเฉล่ียรอยละ 10.41 - 30.34 แตการขาด

แคลนมีแนวโนมลดลงใน 10 ปขางหนา (พ.ศ.2563) เหลือรอยละ 3.05 (Nichakorn Sirikanokwilai, 

Suwit Wibulpolprasert and Paichit Pengpaiboon,1998)  
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ภาพที ่2.15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย อุปสงค และอุปทานดานแพทยของประเทศไทย ป พ.ศ. 2538 - 2563 

แหลงที่มา: 1) อัตราสวนประชากรตอแพทยของทุกจังหวัด จากรายงานทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและ   

                      ยุทธศาสตร พ.ศ. 2538 ปรับโดยใช ตัวเลข 0.57.  

                   2) GPP per Capita ทุกจังหวัดจากรายไดประชาชาติ ป พ.ศ. 2538.  

 

  2.4.2.2  การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหนา:  สํานักนโยบายและ

แผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดศึกษาวิจัยเพ่ือหาภาพอนาคตของโรงพยาบาลชุมชนโดย

ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ รวม 22 ทาน พบวา ภาพลักษณของโรงพยาบาล

ชุมชนในสองทศวรรษหนา ในอนาคตโรงพยาบาลชุมชนจะ 1) เปนสถานบริการในชุมชนท่ีเช่ือม 

โยงเปนเครือขายกับสถานีอนามัย และสถานพยาบาลอ่ืน ๆ และเช่ือมโยงกับชุมชนในการพัฒนา

สุขภาพของประชาชนและชุมชนอยางเบ็ดเสร็จ ผสมผสานท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 2) เปนสถานบริการ

ท่ีชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของ และดําเนินการในรูปขององคการมหาชนหรือองคกรปกครองทอง 

ถ่ิน 3) มีความเช่ือมโยงกับบริการขั้นสูงอยางเปนรูปธรรม ท้ังในดานวิชาการและการสนับสนุนดาน

ทรัพยากร ลักษณะท่ีพึงปรารถนาในดานบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน ตองคิดเปน เรียนรูตลอด

ชีวิต มีความรูความสามารถไมเพียงแตเฉพาะดานสาธารณสุข จําเปนตองมีความรูองครวมท้ังดาน

สังคม พฤติกรรม จิตวิญญาณ และมีทักษะในการบรหิาร (ปรีดา แตอารักษ และคณะ, 2543)  

สอดคลองกับลักษณะกําลังคนดานสุขภาพในอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีตองเปนท้ัง คน

กวาง คนเกง และคนดี คนกวาง หมายถึง มีความคิดและความสนใจกวางไปกวาเรื่องสุขภาพ เปน 

Generalist มากกวา Specialist และเปนคนใจกวาง สามารถทํางานเปนทีม และพรอมรับการ
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ตรวจสอบการทํางาน คนเกง หมายถึง มีความรูและทักษะจําเปนในยุคโลกาภิวัตน มีทักษะการ

เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต สามารถศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ และมีภูมิปญญาพอท่ีจะ

รูเทาทันและตรวจสอบคัดกรององคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ได รวมทั้งตองเกงคนคือมีทักษะ

มนุษยสัมพันธท่ีดี คนดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มุงผลงานเพื่อพัฒนาองคกร/สังคมมากกวา

สวนตน ซ่ึงความเขมขนของลักษณะ 3 ประการ จะแตกตางกันไปแลวแตละระดับขององคการ     

(สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ, 2542)   ขอเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมบุคลากรเสนอให

กระทรวงสาธารณสุขรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ผลิตบุคลากรท่ีไมเพียงแตมีความรูและทักษะทาง 

ดานวิชาการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น แตตองปลูกฝงใหมีความเขาใจดานสังคม จิตวิญญาณ มี

ทักษะในการบริหารและมีความเขาใจคุณคาของคนและสังคม รวมทั้งมีคุณธรรมและจรยิธรรมตั้ง 

แตยังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา เสนอใหมีแผนพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขในระดับอําเภอ

ท้ังระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป 

(ปรีดา แตอารักษ, ปาณบดี เอกะจัมปกะ, สุทธิสารณ วัฒนมะโน และสุรศักดิ์ อธิคมานนท, 2543) 

 โดยสรุปการวางแผนกําลังคนดานแพทย ในอดีตไมมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ แต

มีการกําหนดความตองการกําลังคนดานสุขภาพ เริ่มมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในป พ.ศ. 

2523 การคาดการณกําลังคนดานแพทยเชิงปริมาณประกอบดวย 1) อุปทานหรือกําลังคนดานแพทย: 

ในปพ.ศ. 2563 คาเฉล่ียกําลังคนดานแพทยเทากับ 45,774 คน ซ่ึงทําใหอัตราสวนแพทยตอประชากร

เฉล่ีย 1: 1,543 ไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวของแพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 7 คือ 1: 1,500   2) อุปสงค

หรือความตองการแพทย: เม่ือเปรียบเทียบอุปสงคและอุปทานเฉล่ีย พบวา ในชวงระหวางป พ.ศ. 

2538-2553 ความตองการแพทยจะมากกวากําลังแพทยท่ีมี ทําใหขาดแคลนแพทยโดยอัตราเฉล่ียรอย

ละ 10.41-30.34 แตการขาดแคลนจะมีแนวโนมลดลงใน 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2563) เหลือรอยละ 

3.05 ในดานการวางแผนการผลิตเชิงคุณภาพของแพทยท่ีตองการในอนาคต ท่ีสอดคลองกับ

ภาพลักษณของโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหนา ลักษณะท่ีพึงประสงค คือ ตองคิดเปน 

เรียนรูตลอดชีวิต มีความรูความสามารถไมเพียงแตเฉพาะดานสาธารณสุข จําเปนตองมีความรูองค

รวมทั้งดานสังคม พฤติกรรม จิตวิญญาณ และมีทักษะในการบริหาร ซ่ึงตรงกับ คนกวาง คนเกง 

และคนดี ตามคุณลักษณะของกําลังคนดานสุขภาพในอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข 
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2.5 การยายออกหรือการลาออกของแพทยจากโรงพยาบาลชุมชน 

 

การสูญเสียกําลังคนดานแพทยจากโรงพยาบาลชุมชน หรือภาวะสมองไหลเปนไดตั้งแต 

ลาออกจากราชการไปทํางานในตางประเทศหรือสมองไหลภายนอก ลาออกจากภาครัฐไปทํางาน

ภาคเอกชนหรือสมองไหลภายใน รวมถึงการไปทําอาชีพอ่ืน สมองไหลภายในภาครัฐดวยกันยัง

พบวามีการยายออกจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก อยูหางไกลและกันดาร ไปยังโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดใหญ และใกลเขตตัวเมืองยิ่งขึน้ และสวนใหญจะยายเขาโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป หรือโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชานเมือง ซ่ึงบางโรงพยาบาลตองสง

จดหมายเวียนประกาศวาไมรับอัตราแพทยเพ่ิมแลว ในหัวขอนี้จะไดพูดถึงจํานวนการสูญเสียแพทย

ท่ีลาออกจากราชการ และสาเหตุการลาออกของแพทย  

 

2.5.1 จํานวนการสูญเสียแพทยที่ลาออกจากราชการ: การวิเคราะหจํานวนการสูญเสียแพทย 

ท่ีลาออกจากราชการ เทียบสัดสวนกับแพทยท่ีจบใหมและบรรจุเขารับราชการ ในแตละชวงของ

เศรษฐกิจ พบวา ในชวงเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ. 2532 - 2539) มีการสูญเสียสูงสุดรอยละ 60.6 และมี

การลาออกครั้งใหญในป พ.ศ. 2540 กอนฟองสบูแตก 126 คนคิดเปนรอยละ 22 ของแพทยใชทุน

จบใหมท้ังหมด สงผลกระทบใหโรงพยาบาลชุมชน 21 แหงขาดแคลนแพทย มีการสูญเสียรอยละ 

52.8 ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540 - 2543) สถานการณดีขึ้นมาก มีการกลับเขารับราชการใหม 

อัตราการสูญเสียลดลงเหลือรอยละ 11.5 ในปพ.ศ. 2543 ชวงเศรษฐกิจฟนตัว (พ.ศ. 2544 - 2546) 

สถานการณการลาออกกลับรุนแรงขึ้นใหม เพราะมีเง่ือนไขใหมของการรับนักเรียนทุนท่ีจบการ 

ศึกษาเปนพนักงานของรัฐ รวมทั้งบุคลากรแพทย ป พ.ศ. 2546 พบอัตราการสูญเสียรอยละ 74.6 

ของแพทยจบใหม ในจํานวนนี้เปนพนักงานของรัฐ 508 คน ชวงหลังนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 

(พ.ศ. 2547 - 2549) ป พ.ศ. 2547 อัตราการสูญเสียลดลง รอยละ 43.7 เพราะมีการบรรจุพนักงาน   

ของรัฐกลับเปนขาราชการท้ังหมด แตสถานการณการสูญเสียก็เพ่ิมขึ้นอีก เปนรอยละ 84.5 ในป 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงสวนหนึ่งอาจเปนจากการฟนตัวของภาคเอกชน แตก็อาจไมใชเปนปจจัยหลักปจจัย

เดียวท่ีสงผลตอการลาออกของแพทย (ตารางท่ี 2.5) (พินิจ ฟาอํานวยผล และคณะ, 2550)  
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ตารางที่ 2.5 จํานวนและสัดสวนการสูญเสียแพทยสุทธิเม่ือเทียบกับแพทยจบใหมบรรจุเขารับราชการ สํานักงาน 

      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2537-2549 

 

จํานวนแพทย 

เพิ่มข้ึน ลดลง  (ลาออก) ปงบ  

ประมาณ 
จบใหม 

กลับเขารับ

ราชการใหม 
รวม ขาราชการ 

พนักงาน

ของรัฐ 
รวม 

สูญเสียสุทธิ

(จํานวน/  

รอยละ) 

2537 526 - 526 42 - 42 42 / 8.0 

2538 576 - 576 260 - 260 260 / 45.1 

2539 568 - 568 344 - 344 344 / 60.6* 

2540 579 30 609 336 - 336 306 / 52.8* 

2541 618 93 711 299 - 299 206 / 33.3 

2542 830 57 887 204 - 204 147 / 17.7 

2543 893 98 991 201 - 201 103 / 11.5 

2544 883 82 952 193 83 276 194 / 22.0 

2545 878 38 916 401 163 564 526 / 59.9* 

2546 1,013 39 1,052 287 508 795 756 / 74.6* 

2547 998 32 1,030 468 - 468  436 / 43.7 

2548 741 37 778 663 - 663 626 / 84.5* 

2549 1,188 110 1,298 777 - 777 667 / 56.1* 

2550 N/A N/A N/A 717 - 717 N/A 

 

แหลงที่มา:  สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2551.  

หมายเหตุ: * อัตราการสูญเสียมากกวา รอยละ 50 

 1. หนวยงานเจาของเรื่องมีการปรับขอมูลใหมหมดต้ังแตปงบประมาณ 2538-2546 

                 2. ต้ังแต พ.ศ. 2542 เปนตนมา มติ ครม.ใหกระทรวงสาธารณสุขรับนักเรียนทุนท่ีจบการศึกษาป พ.ศ.  

                     2542 เปนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แทนบรรจุเปนขาราชการ 

  3. พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดบรรจุพนักงานของรัฐกลับเปนขาราชการท้ังหมด 

 

2.5.2 สาเหตุการลาออกของแพทย: การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกของแพทย ในชวง 

การลาออกครั้งใหญป พ.ศ. 2540 ในกลุมแพทยท่ีลาออกท้ังหมด 126 คน โดยการเปรียบเทียบความ

เส่ียงสัมพัทธ (Relative risk) ระหวางกลุมท่ีลาออก (113 คน) และกลุมท่ีไมลาออก (432 คน) พบวา 

กลุมแพทยท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯหรือเขตชานเมือง กลุมแพทยท่ีจับฉลากไมไดสถานท่ีทํางานใน
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รอบแรก ตองจับฉลากใหมในรอบท่ีสอง และกลุมแพทยท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย

สวนกลาง (กรุงเทพฯ) มีความเส่ียงในการลาออกมากกวา แพทยท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด (2.67 

เทา) จับฉลากเลือกสถานท่ีทํางานผานในรอบแรก (1.67 เทา) และจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย

สวนภูมิภาค (2.27 เทา) แตเม่ือใชสถิติสมการถดถอยพบวา ปจจัยดานภูมิลําเนาอธิบายการลาออก

ของแพทยไดเพียงรอยละ 5.09 และเม่ือรวมปจจัยการเลือกสถานท่ีทํางาน และท่ีตั้งของโรงเรียน

แพทยท่ีจบการศึกษาก็อธิบายไดเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 6.66 ซ่ึงแสดงวายังมีอีกหลายปจจัยท่ีสงผลตอ

การลาออก การสัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพทโดยตรงหรือโดยออมจากเพ่ือนท่ีใกลชิดจํานวน 115 

คน พบปจจัยแรกท่ีเปนสาเหตุ 3 ประการ 1) การถูกบังคับใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีตนเอง

ไมไดเลือก เนื่องจากจับฉลากในรอบแรกไมผาน (รอยละ 34.6) 2) ครอบครัวตองการใหปฏิบัติงาน

ใกลบาน (รอยละ 32.1) 3) การศึกษาตอเนื่องเปนแพทยเฉพาะทาง (รอยละ 28.4) สวนสาเหตุ

ทางการเงินและสาเหตุอ่ืนๆมีเพียงรอยละ 4.9 เทานั้นท่ีระบุวาเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด เม่ือรวมปจจัย

แรกและปจจัยท่ีสองพบวา เหตุผลทางครอบครัวพบมากท่ีสุด (รอยละ 56.8) การถูกบังคับใหปฏิบัต ิ

งานในโรงพยาบาลท่ีไมไดเลือก (รอยละ45.7) และการศึกษาตอเนื่อง (รอยละ 32.1) ตามลําดับ  เม่ือ

ติดตามแพทยท่ีลาออกกลุมนี้วาปฏิบัติงานท่ีไหนหลังจากลาออก พบวา จํานวน 80 คนปฏิบัติงาน

ตอท่ีโรงพยาบาลภาครัฐ (รอยละ 69.6) ในจํานวนนี้มี 7 คนกลับไปปฏิบัติงานในรพ.ชุมชนแตอยูใน

ภาคกลาง (รอยละ 6.1) แพทยจํานวน 33 คนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 28.7) และ 2 

คน ศึกษาตอตางประเทศ (รอยละ 1.7) กลุมของแพทยท่ีใหเหตุผลในการลาออกเพราะการถูกบังคับ

ใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีตนเองไมไดเลือก สวนใหญปฏิบัติงานในรพ.เอกชน (รอยละ 50.0) 

สวนกลุมท่ีใหเหตุผลทางครอบครัว สวนใหญปฏิบัติงานในภาครัฐ (รอยละ 61.5) เม่ือพิจารณา

ภูมิภาคท่ีปฏิบัติงานกอนลาออก พบวา แพทยท่ีลาออกกลุมนี้ลาออกจากภาคกลางมากท่ีสุด (รอยละ 

48.1) รองลงมาคือภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 13) ผลการศึกษาสนับสนุนการ 

สรรหานักศึกษาแพทยจากเขตชนบท การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิผลและยืดหยุน ใน

การแกปญหาการลาออกของแพทย (Pongthep Wongwatcharapaiboon, Nichakorn Sirikanokwilai 

and Paichit Pengpaiboon, 1999)  

 ในชวงปพ.ศ.2544-2545 เปนชวงเศรษฐกิจฟนตัว มีการศึกษากลุมแพทยท่ีลาออกจํานวน 

743 คน จากแพทยท่ีลาออกท้ังหมด 760 คน (รอยละ 98.2) พบวา แพทยสวนใหญมีอายุนอย 

(คาเฉล่ีย 30.63 ป) เปนแพทยท่ัวไป (รอยละ 73.2) ท่ีเหลือเปนแพทยเฉพาะทางซ่ึงเปนอายุรแพทย

สัดสวนสูงสุด (รอยละ 28.14) รองลงมาคือศัลยแพทย ศัลยแพทยกระดูก และกุมารแพทย ในกลุม

แพทยท่ัวไปลาออกกอนครบพันธะสัญญาถึงรอยละ 50.4 ในขณะท่ีแพทยเฉพาะทางมีสัดสวนดัง 

กลาวรอยละ 34.1 แพทยท่ีลาออกปฏิบัติงานในรพ.ชุมชนมากถึงรอยละ48.3โรงพยาบาลศูนยรอยละ 
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27 และโรงพยาบาลทั่วไปรอยละ 23.8 ซ่ึงโรงพยาบาลชุมชนมีอัตราการสูญเสียสูงสุด มากกวากลุม

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 2.07 เทา แพทยท่ีลาออกจบจากโรงเรียนแพทยในกรุงเทพฯ

และปริมณฑลรอยละ 64.7 และจบจากสถาบันในสวนภูมิภาครอยละ 30.7 แพทยท่ีลาออกมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพฯรอยละ 56.6 รองลงมาคือภาคกลาง (รอยละ 11.1) ภาคเหนือ (รอยละ 

11.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 10.8) และภาคใต (รอยละ 7.5) ตามลําดับ จังหวัดท่ีมี

จํานวนแพทยลาออกมากท่ีสุด ไดแก นครราชสีมา สงขลา พิษณุโลก สระบุรี และจันทบุรี จังหวัดท่ี

มีอัตราการลาออกของแพทยสูง (จํานวนแพทยท่ีลาออกตอจํานวนแพทยท่ีมีอยู) ไดแก สระแกว 

นครนายก อํานาจเจริญ สมุทรสงครามและพังงา อายุราชการเฉล่ียของแพทยท่ีลาออก คือ 5.4 ป   

(คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.32) คามัธยฐาน 3.08 ป และมีอายุราชการนอยท่ีสุด 30 วัน กลุมแพทย

เฉพาะทาง  มีอายุการปฏิบัติงานหลังจบการอบรมเฉล่ีย 5.67 ป (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.36)    

คามัธยฐาน 4.36 ป  (ทักษพล ธรรมรังสี, 2546, 2547) 

 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอายุราชการท่ียาวนานขึ้น โดยใชคาเฉล่ีย (t-test) และระดับความ

เช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 ไดแก เพศชายมีอายุราชการมากกวาเพศหญิง ภูมิลําเนาในสวนภูมิภาคมีอายุ

ราชการมากกวาในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาท่ีจบจากภูมิภาคอายุราชการมากกวากลุม

ท่ีจบจากสวนกลาง การท่ีไดปฏิบัติงานตรงกับภูมิลําเนามีอายุราชการมากกวากลุมท่ีตองปฏิบัติงาน

ตางภูมิลําเนา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานหลังการอบรมของแพทยเฉพาะทางท่ีลาออก ไดแก เพศ

ชายมีอายุราชการมากกวาเพศหญิง ภูมิลําเนาสวนภูมิภาคมีอายุราชการมากกวากลุมท่ีมีภูมิลําเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร และสถานท่ีปฏิบัติงานครั้งสุดทาย แพทยเฉพาะทางท่ีปฏิบัติงานในรพ.ชุมชน 

มีอายุการปฏิบัตงิานท่ีนอยกวากลุมท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีใหญกวา ปจจยัท่ีมีความสัมพันธ

กับการปฏิบัติงานครบพันธะสัญญาในกลุมแพทยท่ัวไป ไดแก สถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาค

มากกวาสวนกลาง ภูมิภาคท่ีปฏิบัติงานสุดทายเชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการลาออกกอน

ครบกําหนดสูงกวาภาคอ่ืน ๆ และการท่ีไดปฏิบัติงานในภูมิภาคเดียวกับภูมิลําเนามีการปฏิบัติงาน

ครบพันธะสัญญามากกวากลุมท่ีปฏิบัติงานตางภูมิภาคกับภูมิลําเนาเดิม ในสวนกลุมแพทยเฉพาะ

ทางไมพบวามีปจจัยใดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ผลการศึกษาสนับสนุน

แนวคิดการคัดเลือกนักศึกษาแพทยจากคนในชุมชน การศึกษาแพทยในโรงเรียนแพทยเขตชนบท 

และการปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมของแพทย สงผลตอการลาออกของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

ลดลง และเพ่ิมอัตราการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ทักษพล ธรรมรังสี,  2547) 

 การศึกษาสาเหตุการลาออกของแพทย จากการสัมมนา ปญหาแพทยลาออก โดยแพทยสภา 

และกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546 รายงานการสํารวจจากกระทรวง

สาธารณสุข โดยการสงแบบถามทางไปรษณียใหแกแพทยท่ีลาออก ในป พ.ศ. 2544 - 2545 จํานวน 
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715 ราย ไดผลตอบรับจํานวน 286 ราย (รอยละ 40) พบวา ปจจัยท่ีมีผลเรียงลําดับจากมากไปนอย 

ไดแก ภาระงาน ระบบพนักงานของรัฐ โอกาสทางการศึกษา คาตอบแทน ระบบบริหาร รายไดรวม 

และภาระทางครอบครัว เม่ือแยกแบบสอบถามออกเปนแพทยท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง พบวา

แพทยท่ัวไปใหความสําคัญกับโอกาสทางการศึกษาและระบบพนักงานของรฐัสูงกวา ในขณะท่ี

แพทยเฉพาะทางใหความสําคัญ กับระบบการบริหาร คาตอบแทน ภาระงาน และรายไดรวม

มากกวา สวนภาระทางครอบครัวท้ังสองกลุมใหน้ําหนักนอย การศึกษาของแพทยสภา โดยการสง

แบบสอบถามไปยังแพทยท่ีเปนสมาชิกของแพทยสภา 27,000 คน โดยไดรับการตอบรับ 1,137 คน 

(รอยละ 4.21) ในจํานวนนี้มีแพทยท่ีลาออกแลว 850 คน ยังไมไดลาออก 287 คน พบวา เหตุผลท่ี

คาดวาจะมีผลตอการลาออกของแพทยจากภาครัฐ (โดยไมไดระบุสังกัด) พบวา คาตอบแทนเปน

ปจจัยท่ีกลุมแพทยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือภาระความรับผิดชอบ 

สถานท่ีปฏิบัติงานทุรกันดารอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ไมพอใจระบบราชการ ความเส่ียงจากการฟองรอง 

การไมไดบรรจุเปนขาราชการ และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (แพทยสภา และ

กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

 การสัมภาษณทางโทรศัพทกลุมแพทยท่ีลาออก ในชวงระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 จํานวน 140 คน เปนแพทยท่ัวไป 89 คน (รอยละ 63.57) และแพทยเฉพาะ

ทาง 51 คน (รอยละ 36.43) พบวา แพทยลาออกจากภาครัฐในปจจุบันสวนใหญอยูในภาคเอกชน 

(รอยละ 60.53) รองลงมาอยูในระหวางศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง (รอยละ 29.51) และอยูในภาครัฐ

สังกัดอ่ืนๆ (รอยละ 9.96) ตามลําดับ กลุมแพทยท่ัวไปยกเวนกลุมท่ีศึกษาตอ มีทิศทางในการยาย

ภูมิภาคในการปฏิบัติงานจากภูมิภาคท่ีหางไกล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เขา

สูกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ 65.9)  ในกลุมแพทยเฉพาะทางมีการยายภูมิภาคนอยกวา 

ซ่ึงอาจเปนเนื่องจากแพทยเฉพาะทางมีการประกอบอาชีพเสริมกอนการลาออกมากกวา เม่ือลาออก

แลวจึงปฏิบัติงานตอในภูมิภาคเดิม เม่ือพิจารณาสวนตางของรายไดเฉล่ียกอนและหลังจากลาออก 

ในกลุมแพทยท่ัวไปยกเวนกลุมท่ีศึกษาตอ และกลุมแพทยเฉพาะทาง มีรายไดเพ่ิมเฉล่ียตอเดือน 

38,862 บาท และ 50,635 บาท ตามลําดับ แพทยท่ีลาออกสวนใหญมีทัศนคติตอการลาออกวาเปน 

“ผูถูกกระทํา” จากระบบ โดยมองวาเปนปรากฏการณปกติ และเปนการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล โดย

มาตรการท่ีควรนํามาใชแกปญหา คือ มาตรการดานแรงจูงใจ โดยเฉพาะการปรับเพ่ิมคาตอบแทน 

สาเหตุการลาออก 5 อันดับแรกในกลุมแพทยท่ัวไป พบวา โอกาสทางการศึกษา เปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาเปนภาระงาน สถานท่ีปฏิบัติงานหางไกลบาน  รายไดไมเพียงพอ และ

ระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ซ่ึงครอบคลุมถึงความสัมพันธภายในโรงพยาบาล แตกตาง

จากกลุมแพทยเฉพาะทางท่ีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบ หมายถึง นโยบาย กฎหมาย 
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และการจัดการในระดับจังหวัดถึงระดับกระทรวงเปนอันดับแรก รองลงมา คือ รายได  ภาระงาน  

การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และคุณภาพชีวิต ในสวนแพทยท่ัวไป พบวา ระบบพนักงาน

ของรัฐพบเปนสัดสวนท่ีไมมากนัก (รอยละ 2.62) และในสวนแพทยเฉพาะทาง พบสาเหตุเส่ียงตอ

การถูกฟองรองเพ่ิมเติมจากแพทยท่ัวไป (รอยละ 5.88) เนื่องจากสัดสวนของแพทยท่ัวไปมากกวา

แพทยเฉพาะทาง ในภาพรวม 6 อันดับ จึงเปน โอกาสทางการศึกษาสูงสุด (รอยละ 25.32) รองลงมา

เปนภาระงาน รายได ภูมิลําเนา บริหารภายในโรงพยาบาล และบริหารจัดการระบบ ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 2.6) มาตรการท่ีทางกลุมเสนอในการแกปญหาคือ การเพ่ิมคาตอบแทนใหเหมาะสมกับ

ปริมาณงาน การลดภาระงาน การใหทุนศึกษาตอ และการเอาใจใสบุคลากร การศึกษาปญหาแพทย

ลาออกโดยการสนทนากลุมแพทยท่ีเปนผูบริหารและระดับปฏิบัติการใน 8 จังหวัดท่ีมีจํานวนแพทย

ลาออกสูงสุดของภูมิภาคพบวา สถานการณการลาออกของแพทยสงผลกระทบตอทุกฝาย มาตรการ

เชิงรับท่ีนํามาใช ไดแก การเพ่ิมงานของแพทยท่ียังคงอยูและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล การลด

ขีดความสามารถของแพทย การหมุนเวียนแพทยจากโรงพยาบาลอ่ืน และการจางแพทยจากระบบ

อ่ืนมาปฏิบัติงานทดแทน สาเหตุการลาออกท่ีกลุมแพทยใหความสําคัญ คือ ภาระงาน คาตอบแทน 

และระบบการศึกษาตอ มาตรการท่ีทางกลุมเสนอ คือ การปรับคาตอบแทน ซ่ึงแตกตางอยางมาก

ระหวางภาครัฐและเอกชน (ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย และปยะ หาญวรวงศชัย, 2547) 

 

ตารางที่ 2.6 สาเหตุการลาออกของแพทยท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ป พ.ศ. 2545 – 2546 

 

แพทยทั่วไป แพทยเฉพาะทาง ภาพรวม 
 ที่ 

สาเหตุ รอยละ สาเหตุ รอยละ สาเหตุ รอยละ 

1 โอกาสทางการศึกษา 31.84 บริหารจัดการระบบ 17.97 โอกาสทางการศึกษา 25.32 

2 ภาระงาน 14.04 รายได 16.99 ภาระงาน 13.87 

3 ภูมิลําเนา (ไกลบาน) 11.98 ภาระงาน 13.40 รายได 11.41 

4 รายได 9.36 บริหารภายในรพ. 12.75 ภูมิลําเนา (ไกลบาน) 9.74 

5 บริหารภายในรพ. 6.55 คุณภาพชีวิต 9.48 บริหารภายในรพ. 8.21 

6 คุณภาพชีวิต 5.99 โอกาสทางการศึกษา 7.52 บริหารจัดการระบบ 7.83 

7 ลักษณะงาน 4.87 ลักษณะงาน 7.19 คุณภาพชีวิต 6.93 

8 บริหารจัดการระบบ 4.12 เสี่ยงตอถูกฟองรอง 5.88 ลักษณะงาน 5.49 

9 บริหารจัดการอื่น ๆ 2.81 ไกลบาน 3.59 เสี่ยงตอถูกฟองรอง 2.95 

10 ระบบพนักงานของรัฐ 2.62 ดานอนาคตอื่น ๆ 2.94 บริหารจัดการอื่น ๆ 2.06 

 

แหลงที่มา: ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย และปยะ หาญวรวงศชัย, 2547. 
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 โดยสรุปการยายออกหรือการลาออกของแพทยจากโรงพยาบาลชุมชน ภาวะสมองไหล

ภายในหรือการลาออกจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน พบวา อัตราการสูญเสียสุทธิเม่ือเทียบกับแพทย

จบใหมท่ีบรรจุเขารับราชการ อยูในระดับสูงกวารอยละ 50 ในชวงเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ. 2539-

2540) ชวงเศรษฐกิจฟนตัว (พ.ศ. 2545-2546) และชวงหลังนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค (พ.ศ. 

2548-2549) อัตราการสูญเสียต่ําสุด อยูในระยะแรก (พ.ศ. 2537) รอยละ 8.0 และชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 

(พ.ศ. 2541-2543) อยูในอัตรารอยละ 11.5-33.3  การศึกษาสาเหตุการลาออกของแพทย ซ่ึงรวมถึง

การยายออกของแพทยจากรพ.ชุมชนไปยังโรงพยาบาลภาครัฐแหงอ่ืน มีการศึกษาใน 2 ชวงท่ีพบ

อัตราการสูญเสียสูง คือ 1) กลุมแพทยท่ีลาออกจํานวน 126 คน ป พ.ศ. 2540 พบปจจัยท่ีเปนสาเหตุ 

3 ประการ ไดแก การถูกบังคับใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีตนเองไมไดเลือก เนื่อง จากจับฉลาก

รอบแรกไมผาน ครอบครัวตองการใหปฏิบัติงานใกลบาน และการศึกษาตอเนื่องเปนแพทยเฉพาะ

ทาง เม่ือติดตามแพทยท่ีลาออกกลุมนี้พบวามีจํานวน 80 คน (รอยละ 69.6) ปฏิบัติงานตอใน

โรงพยาบาลภาครัฐ 2) กลุมแพทยท่ีลาออกจํานวน 140 คน ในป พ.ศ. 2545-2546 เปนแพทยท่ัวไป 

89 คน (รอยละ 63.57) และแพทยเฉพาะทาง 51 คน (รอยละ 36.43) พบวา แพทยลาออกสวนใหญ

อยูในภาคเอกชน รองลงมาอยูในระหวางศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง และภาครัฐสังกัดอ่ืน ๆ 

ตามลําดับ กลุมแพทยท่ัวไปมีทิศทางในการยายภูมิภาคในการปฏิบัติงานจากภูมิภาคท่ีหางไกลเขาสู

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกลุมแพทยเฉพาะทางมีการยายภูมิภาคนอยกวา  สาเหตุการ

ลาออก 5 อันดับแรกในกลุมแพทยท่ัวไปคือ โอกาสทางการศึกษา รองลงมาเปนภาระงาน สถานท่ี

ปฏิบัติงานหางไกลบาน รายไดไมเพียงพอ และระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล แตกตางจาก

กลุมแพทยเฉพาะทางท่ีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบ ซ่ึงหมายถึงนโยบาย และการ

จัดการในระดับสูง รองลงมาคือ รายได ภาระงาน การบริหารจัดการภายในรพ.และคุณภาพชีวิต 

มาตรการในภาพรวมท่ีเสนอในการแกปญหาคือ การเพ่ิมคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณงาน 

การลดภาระงาน การใหทุนศึกษาตอ และการเอาใจใสบุคลากร  

 

2.6  การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 
 

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนหมายถึง แพทยท่ียังคงปฏิบัติงานอยูในรพ.ชุมชน 

ตอเนื่องหลังจากใชทุนครบแลวเปนเวลา 3 ป ในการใชทุนปแรกปฏิบัติงานตามโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะในรพ.ศูนย/รพ.ท่ัวไป ปท่ี 2 และ 3 ปฏิบัติงานใชทุนท่ีรพ.ชุมชน จากปรากฏการณท่ี

ผานมา แพทยท่ีลาออกหรือยายออกจากรพ.ชุมชน สวนหนึ่งเปนแพทยท่ีอยูระหวางการใชทุน ซ่ึง

เปนปญหาของโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน ท่ีตองมีการเกล่ียอัตรากําลังชวยเหลือ
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กันเอง   สาเหตุการคงอยูของแพทยจะไมใชดานตรงขามของการลาออก แตมีการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการคงอยูของแพทยนอยกวาการลาออก 

   

 2.6.1 จํานวนแพทยที่คงอยูในโรงพยาบาลชุมชน: การวิเคราะหจํานวนแพทยท่ีคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชน คิดจากสัดสวนจํานวนแพทยท่ีใชทุนหมดแลวจากจํานวนแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนท้ังหมดในแตละป ในแตละชวงของภาวะเศรษฐกิจ พบวา ในชวงเศรษฐกิจหดตัว (พ.ศ. 

2525-2530) อัตราการคงอยูเพ่ิมขึ้น จากรอยละ 27.87 ป พ.ศ. 2525 เปน รอยละ 44.96 ในปพ.ศ. 

2530  ชวงเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ. 2539) อัตราการคงอยูของแพทยลดลงเหลือ รอยละ 39.99 ชวง

วิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540) อัตราการคงอยูเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 50.50 ชวงเศรษฐกิจฟนตัว (พ.ศ. 

2544 - 2545) อัตราการคงอยูของแพทยเริ่มลดลงอีกเปน รอยละ 40.77 - 44.44 (ตารางท่ี 2.3) ชวง

หลังนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค (พ.ศ. 2547) สํารวจโดยชมรมแพทยชนบท พบวา แพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนจํานวน 2,700 กวาคน ประมาณรอยละ 52 เปนแพทยใชทุนท่ีทํางานมาไมถึง 3 ป 

สวนแพทยท่ีอยูในโรงพยาบาลชุมชนนานเกิน 10 ป มีเพียงรอยละ 25 โดยเฉพาะในสวนของ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต แพทยท่ีอยูทํางานเกิน 10 ปมีเพียงรอยละ 16.67 เทานั้น (ภาพท่ี 2.16)     

(พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย, 2549) คิดเปนอัตราการคงอยูรอยละ 48 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม 
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ภาพที่ 2.16 สัดสวนของอายุราชการของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

แหลงท่ีมา: พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย, 2549. 
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 2.6.2 สาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: การสํารวจความคิดเห็น ความ

คาดหวังของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนนานกวา 5 ป (กลุมแพทยเกา) จํานวน 184 คน 

เปรียบเทียบ กับกลุมแพทยท่ีกําลังปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนนอยกวา 5 ป (กลุมแพทยใหม) 

จํานวน 193 คน ศึกษาในป พ.ศ. 2540-2541 พบวา ในกลุมแรกมีระยะเวลาทํางานเฉล่ีย 11 ป (5-30 

ป) สวนใหญเปนชาย(รอยละ 94) มีสถานะสมรสคู(รอยละ 86.4)ไมไดเปนแพทยเฉพาะทาง (รอยละ 

76.1) และเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 76.6) กลุมแพทยใหมปฏิบัติงานเฉล่ีย 2 ป 

สวนใหญเปนชาย (รอยละ 60) เปนโสด (รอยละ 87.4) และเปนแพทยประจํา (รอยละ 75.4) การ

สํารวจความรูสึกใชมาตรวัดคะแนน คาน้ําหนักเฉล่ียนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 0-5 คะแนน พบวา กลุม

แพทยเกามีความพอใจตอการปฏิบัตงิานท่ีโรงพยาบาลชุมชนสูงกวาแพทยใหมในทุกประเด็น แมจะ

รูสึกวาปฏิบัติงานหนักกวา แตก็รูสึกวามีคุณคาในการทํางานท่ีโรงพยาบาลชุมชนสูง รูสึกวางานมี

ความหลากหลายนาสนใจ และรูสึกวาตนเองไดพัฒนา แพทยผูอํานวยการมีแนวโนมความรูสึกท่ีดี

และมีความพึงพอใจสูงกวาแพทยประจํา กลุมแพทยเกามีความพึงพอใจตองานบริหาร งานพัฒนา

บุคลากร งานดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันและงานชุมชน มากกวากลุมแพทยใหมอยางชัดเจน งาน

ดานการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน งานผาตัด ไดรับความพึงพอใจสูงเหมือนกัน แตงานดานการนิเทศ 

พัฒนาสถานีอนามัยไดรับความพึงพอใจต่ําในท้ัง 2 กลุมเหมือนกัน ผลการศึกษาแสดงวา แพทยท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนนาน เปนกลุมท่ีคัดกรองโดยธรรมชาติท่ีเปนกลุมคนท่ีมีความพอใจ

ตองานท่ีตนเองปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนสูงกวากลุมแพทยใหม กลุมผูอํานวยการท่ีทํางานมา

นานเปนกลุมท่ีมีความพึงพอใจตองานสูงสุด แพทยประจําสวนใหญมีแนวโนมชอบงานดานการ

รักษาพยาบาล การดูแลผูปวยใน งานผาตัด และงานหองคลอดมากกวา (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา 

ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) 

 สาเหตุการคงอยูของแพทย พบปจจัยท่ีทําใหแพทยปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนนานเลย

ระยะการใชทุนคือการท่ีรูสึกวาตนเองทําประโยชนไดมากกวาท่ีอ่ืน รูสึกวางานท่ีโรงพยาบาลชุมชน 

เหมาะสมกับตนเอง บรรยากาศการทํางานดี สนุกกับงาน ผูรวมงานและผูบริหารดี รูสึกลงตวัใน

ดานครอบครัว รายได การเดินทางและติดตอส่ือสารสะดวก อยูใกลภูมิลําเนา เรียงตามลําดับ (ตาราง

ท่ี 2.7) การเปรียบเทียบระหวางแพทยชาย (จํานวน 173 คน) และแพทยหญิง (จํานวน 11 คน) พบวา 

เพศหญิงใหความสําคัญกับบรรยากาศผูรวมงานและผูบริหาร บรรยากาศการทํางานและความสนุก

กับงานมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย ใหความสําคัญกับความรูสึกวาตนเองเปนประโยชน

มากกวาท่ีอ่ืน  งานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง และลงตัวเรื่องครอบครัวมากกวาเพศ

หญิง อาจเปนเพราะแพทยชายมีบทบาทเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูนําของครอบครัว

มากกวา ซ่ึงการเรียงลําดับของแพทยชายจะตรงกับผูอํานวยการโรงพยาบาล เม่ือเปรียบเทียบ
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ระหวางผูอํานวยการโรงพยาบาลกับแพทยประจํา พบวา แพทยประจําจะใหความสําคัญเรื่องรายได 

ครอบครัว และการเดินทางติดตอส่ือสารสะดวก มากกวา บรรยากาศผูรวมงานและผูบริหาร และ

ความรูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน (ตารางท่ี 2.7) ซ่ึงการเปรียบเทียบนี้ไมไดใชการ

วิเคราะหเชิงสถิติเปรียบเทียบ กลุมแพทยใหมท่ียายออกจากโรงพยาบาลชุมชนแลว ไดเสนอปจจัย

สําคัญ 5 ประการในการจูงใจใหแพทยยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ไดแก การท่ีมีทีมงานท่ีมีความ

พรอม ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีแพทยประจําพอเพียง การไดปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีใกลบาน และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เรียงตามลําดับ ปจจัยท่ีเรียงไวเปนอันดับหลังในกลุม

ผูอํานวยการและแพทยประจําท่ียายออกไปแลว ไดแก พ้ืนท่ีชนบทเจริญสะดวกขึ้นกวาในปจจุบัน 

ภาระงานนาจะลดลงกวานี้ แพทยประจําและแพทยหญิงกลุมหนึ่งไมตองการทํางานบริหาร และ

แพทยท่ีมีครอบครัวตองการมีโรงเรียนท่ีดีสําหรับลูก (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร 

และอารี วัลยะเสว,ี 2542)  

 

ตารางที่ 2.7 เหตุผลท่ีแพทยคงอยูโรงพยาบาลชุมชน (มากกวา 5 ป) เปรียบเทียบ ผูอํานวยการกับแพทยประจํา 

 

ผูอํานวยการ  

(จํานวน 139 คน) 

คะแนน

เฉล่ีย 

แพทยประจํา  

(จํานวน 42 คน) 

คะแนน

เฉล่ีย 

1. รูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอื่น 4.12 1. ลงตัวเรื่องรายได 3.76 

2. งานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะกับตนเอง 3.99 2. ลงตัวเรื่องครอบครัว 3.68 

3. บรรยากาศการทํางานดี สนุกกับงาน 3.88 3. เดินทาง ติดตอสื่อสารสะดวก 3.49 

4. บรรยากาศผูรวมงานและผูบริหารดี 3.73 4. บรรยากาศผูรวมงานและผูบริหารดี 3.38 

5. ลงตัวเรื่องครอบครัว 3.71 5. รูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอื่น 3.33 

6. เดินทาง ติดตอสื่อสารสะดวก 3.56 6. อยูใกลภูมิลําเนา 3.31 

7. ลงตัวเรื่องรายได 3.41 7. งานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะกับตนเอง 3.26 

8. อยูใกลภูมิลําเนา 2.93 8. บรรยากาศการทํางานดี สนุกกับงาน 3.21 

 

แหลงที่มา: สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสวี, 2542. 

 

 การศึกษาครั้งนี้ไดสํารวจความต้ังใจในการยายออกจากโรงพยาบาลชุมชนของกลุมแพทย

ใหมซ่ึงพบวารอยละ 98 มีแผนยายออกจากโรงพยาบาลชุมชนเม่ือครบระยะใชทุน สวนใหญไป

เรียนตอแพทยเฉพาะทาง (รอยละ 86.8) ยายไปโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป รอยละ 5.5 ยายไปรพ.

เอกชน รอยละ 2.2 มีเหลือเพียงรอยละ 2.2 ท่ียังคงปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน เหตุผลหลักท่ียาย

ออกคือ ตองการไปศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู รองลงมาคือรูสึกวางานนาเบ่ือ ซํ้า ๆ โดยเฉพาะใน
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กลุมแพทยประจํา เม่ือสํารวจกลุมแพทยโรงพยาบาลจังหวัดและแพทยประจําบานท่ีอยูระหวางการ

ฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางท่ีเคยมีประสบการณทํางานท่ีรพ.ชุมชนมากอน ใหความคิดเห็นถึง

ขอจํากัดสําคัญในการคงอยูของแพทยท่ีโรงพยาบาลชุมชน ไดแก การขาดทีมงานท่ีมีความพรอม 

โอกาสท่ีไดใชความรูท่ีเรียนมาไดนอย รวมถึงโอกาสเขาถึงวิชาการใหมไดนอย และความกาวหนา

ในวิชาชีพ รูสึกมีศักดิ์ศรีนอยกวาการเปนแพทยเฉพาะทางในเมือง การไมอิสระจากการใชอํานาจ 

และท่ีนาสนใจคือภาระงานมากไมไดเปนขอจํากัดท่ีสําคัญ ปจจัยสําคัญ 5 ประการท่ีแพทยกลุมนี้

เสนอในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน คือ การมีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น การมีทีมงานท่ีมีความพรอม รายไดท่ีสูงขึ้น มีการติดตอส่ือสารและเดินทางไดสะดวก และมี

โรงเรียนท่ีดีสําหรับลูก และสวนใหญไมตองการไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, 

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542)  

 โดยสรุปการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อัตราการคงอยูของแพทยเม่ือเทียบกับ

จํานวนแพทยท่ีอยูในโรงพยาบาลชุมชนในแตละป พบวา อัตราการคงอยูเพ่ิมขึ้นในชวงเศรษฐกิจ

หดตัว แตลดลงเหลือรอยละ 39.99 ในชวงเศรษฐกิจฟองสบู หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการคง

อยูเพ่ิมเปน รอยละ 50.50 และกลับลดลงอีกในชวงเศรษฐกิจฟนตัว ชวงหลังนโยบาย 30 บาทรักษา

ทุกโรค อัตราการคงอยู รอยละ 48 ซ่ึงเพ่ิมมากกวาเดิมเล็กนอย โดยประมาณรอยละ 52 ของแพทยท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเปนแพทยใชทุนท่ีทํางานมาไมถึง 3 ป สาเหตุการคงอยูของแพทยท่ี

ทํางานมานานเลยระยะการใชทุน (มากกวา 5 ป) คือ การรูสึกวาตนเองทําประโยชนไดมากกวาท่ีอ่ืน 

รูสึกวางานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง มีทีมงานดี สอดคลองกับครอบครัว รายได การ

เดินทาง และติดตอส่ือสารสะดวก อยูใกลภูมิลําเนา เรียงตามลําดับ  

 

2.7  กลยุทธและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแกปญหาการลาออก 

      และการคงอยูของแพทย  
 

กลยุทธและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแกปญหาการลาออกและการคงอยู 

ของแพทยในชนบท ไดเสนอไปบางสวนในการอธิบายปรากฏการณแตละชวงตามภาวะเศรษฐกิจ 

ในหัวขอนี้จะสรุปกลยุทธท่ีผานมาของภาครัฐท่ีใชในการแกปญหา แบงเปน 3 กลยุทธไดแกกลยุทธ

กําลังคนดานแพทย  กลยุทธความตองการแพทย และกลยุทธเชิงสังคม จากกลยุทธนําไปสูนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข เปนมาตรการบังคับเชิงลบและแรงจูงใจเชิงบวกในการใหแพทยคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชน (Thinakorn Noree; Harin Chokchaichan; and Veerasak Mongkolporn, 2005)  
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2.7.1 กลยุทธกําลังคนดานแพทย (Supply Side Strategies): กลยุทธเพ่ิมการผลิต 

เปนกลยุทธท่ีกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการมาตลอดตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน บางสวนไดสรุป

รายละเอียดในหัวขอการพัฒนาการผลิตแพทยเพ่ิมของประเทศไทย แบงเปน กลยุทธดานการศึกษา

และกลยุทธการใชบุคลากรวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีทดแทน เพ่ือเปนการลดภาระงานของแพทย 

2.7.1.1 กลยุทธดานการศึกษา (Educational Strategies): เปนมาตรการการผลิต 

แพทยเพ่ิมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามแผนการผลิตท่ีวางไวใน 10 ปขางหนา (ภาพท่ี 2.15) เนน

ระบบการสรรหานักศึกษาแพทยจากเขตชนบทและหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการทํางานในชุมชน 

  1) โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD): เปนโครงการรับ 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาเขตชนบท เปนความรวมมือระหวางกลุมสถาบันโรงเรียนแพทยกับกระทรวง

สาธารณสุข เริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2537 จนถึงปจจุบัน โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่ง

ทุน (ODOD) เปนโครงการของรัฐบาล จัดสรรโควตาทุนใหกบันักศึกษาชนบท เริ่มดําเนินการในป 

พ.ศ. 2548 โครงการแรกมีผลผลิตเปนบัณฑิตแพทย 5 รุน (พ.ศ. 2544-2548) รวม 563 คน (โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท, 2550) จากฐานขอมูลนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2538-

2549 และฐานขอมูลบัณฑิตแพทย 8 รุนแรกท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2543-2550 พบวารับ

นักศึกษาได 2,982 คน (รอยละ 99.4 ของแผน) สําเร็จการศึกษาตามกําหนด 6 ป 1,374 คน (รอยละ 

94.04) สูญเสียระหวางศึกษา (รอยละ 3.56) แพทยทุกคนไดรับการบรรจุไปปฏิบัติราชการในสถาน

บริการของจังหวัดท่ีเปนภูมิลําเนา ปฏิบัติราชการครบตามสัญญารอยละ 86.12 และยังคงอยูจนถึง

ปจจุบันรอยละ 73.8 โครงการนี้ทําใหจํานวนแพทยผูทําสัญญาของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น

รอยละ 16.8 ในชวงป พ.ศ.2544-2551 (สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ, 2551) 

  2) การตั้งโรงเรียนแพทยในระดับภูมิภาค: เปนความพยายามตอเนื่องกับ 

โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซ่ึงตองมีการตั้งโรงเรียนแพทยในสวนภูมิภาคเพ่ิมขึ้น เพ่ือ

เปนชองทางท่ีงายขึ้นในการเขาถึงการศึกษาแพทย แมวาจะมีการถกเถียงถึงประเด็นคุณภาพของ

นักศึกษาท่ีอยูในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนอาจารยแพทย ในป พ.ศ. 2549 -2550 มีการตั้งขึ้นใหมใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แหง และภาคใต 2 แหง เพ่ือรองรับการผลิตแพทยชนบทตามโครงการ 

  3) การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแพทย: จากการประชุมแพทยศาสตร- 

ศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 4 ท่ีเนนบัณฑิตตองเปนแพทยท่ัวไป เนนการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเหมาะสม

กับการทํางานในชุมชนโดยการจัดใหมีการฝกปฏิบัติจริงในทองท่ีชุมชน เนนความสําคัญของวิชา

เวชศาสตรปองกันหรือเวชศาสตรชุมชน ทําใหมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมตามโครงการผลิต

แพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบทในหลายแหง กําหนดใหนักศึกษาแพทยลงปฏิบัติงานในเขตชนบท หรือ

โรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาคท่ีศึกษาเปนเวลา 3-6 เดือน เพ่ือสรางความคุนเคยกับการทํางานใน
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ชุมชน ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 7 สงเสริมการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวช-

ศาสตรครอบครัว  ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิมากกวาแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไป แมวานโยบายใหการสนับสนุนแตการยอมรับในกลุมนักศึกษาแพทยยังมีนอย จะ

เห็นไดจากจํานวนแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ท่ีเพ่ิมมากขึ้นเปนรอยละ 77.5 ของแพทยท้ังหมดใน

ปจจุบัน (ภาพท่ี 2.10) ขอจํากัดของการทําใหแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏิบัติครอบครัวเขมแข็ง มี

ท้ังดานเชิงมโนทัศนของการพัฒนาระบบสุขภาพ ท่ีอยูในทิศทางของการดูแลรักษาท่ีพ่ึงพาแพทย

เฉพาะทางของโรงพยาบาลเปนศูนยกลาง มากกวาการดูแลแบบองครวมของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/

เวชปฏิบัติครอบครัว แนวคิดนี้ไดแผขยายสูมุมมองของประชาชนและแพทยโดยท่ัวไป ทําใหแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏิบัติครอบครัวไมมีบทบาทชัดเจนและไมมีศักดิ์ศรี ขอจํากัดดานการศึกษา 

พบวาชวงเวลาท่ีผานมาแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปถูกมองวาเปนแพทยประจําบานช้ันสอง สวนแพทย

เวชปฏิบัติครอบครัวก็เปนสาขาท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นไมนานในประเทศไทย และถูกมองวาไมไดใชความรู

เชิงเทคนิควิชาชีพแพทยชัดเจน ขอจํากัดดานองคการพบวา การบริการในภาครัฐและภาคเอกชนให

ความสําคัญกับแพทยเฉพาะทางท้ังความชํานาญเชิงวิชาชีพและคาตอบแทนท่ีไดรับซ่ึงสูงกวาแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไป/แพทยเวชปฏิบัติครอบครัว  ซ่ึงขอจํากัดเหลานี้แมวาจะมีการกําหนดนโยบาย แต

ในการปฏิบัติยังตองมีนโยบายเสริมแรงจูงใจในดานอ่ืนรวมดวย เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหกับแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏิบัติครอบครัว (Supattra Srivanichakorn and Dormael, 1998) 

 กลยุทธดานการศึกษาท่ีกลาวมา สอดคลองกับรายงานการวิจัยเอกสารในรูปแบบของการ

วิจัยเชิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ในป พ.ศ. 2543 ซ่ึง

พบวา แนวทางการแกปญหาตาง ๆ ท่ีใชมาเปนการแกไขเพียงปลายเหตุซ่ึงไมสามารถแกไขการขาด

แคลนแพทยในโรงพยาบาลชุมชนได เนื่องจากเปนการมองท่ีระบบยอยโดยมุมมองของวิชาชีพนิยม

ซ่ึงถูกครอบงําดวยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เนื่องจากรัฐทุนนิยมไมไดใหความสนใจปลอยให

นโยบายตาง ๆ ถูกพัฒนาโดยวิชาชีพแพทยท่ีเขามามีบทบาทในระดับกระทรวงและตอวิชาชีพดวย

กันเอง แนวทางในการแกปญหาตองแกท่ีโครงสรางของระบบการแพทย การรับคนเขาศึกษาแพทย

โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนความตองการและคัดคนเขาศึกษาแพทย การกําหนดทิศทาง

ของสัดสวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏิบัติครอบครัวตอแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหแพทยสามารถอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดอยางมีศักดิ์ศรี และเปนการแกไขปญหาการขาด

แคลนแพทยในรพ.ชุมชนอยางถาวร (Kongdej Leethochawalit, 2000)  

2.7.1.2 กลยุทธการใชบุคลากรวิชาชีพทดแทน (Professional-replacement  

Strategies): การผลิตบุคลากรวิชาชีพอ่ืนทดแทนในการชวยแพทยตรวจผูปวย ไดแก พยาบาลเวช-

ปฏิบัติท่ัวไป หรือการเพ่ิมศักยภาพพยาบาลวิชาชีพและเจาหนาท่ีสถานีอนามัย โดยการอบรม
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หลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัวระยะส้ัน เพ่ือชวยดูแลผูปวยท่ีศูนยสุขภาพชุมชน เปนการชวยลด

ปริมาณผูปวยท่ีมีอาการปวยไมหนักมากหรือโรคเรื้อรัง ท่ีตองรับยาตอเนื่องใหรับบริการแบบ    

องครวมใกลบาน โดยไมตองมาลนแนนรับบริการตรวจจากแพทยท่ีแผนกผูปวยนอกของรพ.ชุมชน   

แตกย็ังมีผูปวยจํานวนมากท่ีขามขั้นตอนมารับบริการท่ีโรงพยาบาลชุมชน (Suwit Wibulpolprasert 

and Paichit Pengpaiboon, 2003)  

 

2.7.2 กลยุทธดานความตองการแพทย (Demand Side Strategies): ประกอบดวยกลยุทธ 

การกระจายแพทยลงสูชนบทซ่ึงมีปญหาความขาดแคลน และเกิดปรากฏการณการไหลออกของ

แพทยอยางตอเนื่อง กลยุทธการบริหารบุคลากรแพทย ซ่ึงแบงเปนกลยุทธทางการเงิน โครงการ     

พ่ีเล้ียง และการฝกอบรมระหวางประจําการ 

 2.7.2.1 กลยุทธดานการกระจายแพทยตามระบบสารสนเทศดานภูมิศาสตร (GIS):  

ในชวงเริ่มตนของการกระจายแพทยลงสูเขตพ้ืนท่ีชนบท กระทรวงสาธารณสุขไดมีการพัฒนาโครง 

สรางของโรงพยาบาลชุมชนอยางเรงดวน ท้ังสถานท่ีทํางาน ครุภัณฑ ทีมงานบุคลากร และบานพัก

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ในการจัดสรรกําลังคนลงพ้ืนท่ี

โรงพยาบาลชุมชนในระยะแรกจัดตามขนาดเตียง ซ่ึงสงผลใหแตละโรงพยาบาลพยายามเพ่ิมจํานวน

เตียงโดยการหาผูสรางบริจาค แมวาจํานวนความครอบคลุมของประชากรในพ้ืนท่ีจะไมมากนัก 

เพราะกระทรวงสาธารณสุขเปดโอกาสใหยกฐานะของโรงพยาบาลดวยตนเอง เม่ือยกฐานะแลวจะ

ไดอัตรากําลังคนดานสุขภาพเพ่ิมเติม ท้ังแพทย พยาบาลและทีมงาน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีเชนภาคกลางท่ี

โรงพยาบาลสามารถยกระดับดวยกําลังทรัพยผูบริจาคในพ้ืนท่ีตนเองไดมาก ไดอัตรากําลังคนมาก

แตครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีนอย หลังนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคเปล่ียนมาใชกลยุทธการ

กระจายแพทย ตามระบบสารสนเทศดานภูมิศาสตร(GIS) โดยจัดระบบบริการสุขภาพแบบเครือขาย 

หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) ทุติยภูมิระดับ 1-3 (2.1-2.3) ตติยภูมิ และExcellent Center   

การกําหนดศักยภาพของระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏิบัต ิ

ครอบครัว และแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ในเครือขายจังหวดัและเขตเดียวกัน ทําใหสามารถ

กระจายแพทยใหสอดคลองกับประชากรในพ้ืนท่ี และกําหนดโควตาการอบรมแพทยเฉพาะทางให

ไมมากเกินไปในอนาคต (พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย, 2549) 

   2.7.2.2 กลยุทธการบริหารบุคลากรแพทย: เปนกลยุทธเพ่ือใหเกิดการคงอยูของ 

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน ท่ีใชจากในอดีตจนปจจุบัน คือมาตรการบังคับใชทุนภาครัฐ ซ่ึงตอง

ยอมรับวา ในปจจุบันตองมีมาตรการเสริมดานอ่ืนจึงจะทําใหแพทยคงอยูหลังชดใชทุนครบแลว 
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  1) กลยุทธทางการเงิน: แบงเปนมาตรการบังคับใชทุนภาครัฐ และ 

มาตรการการจูงใจดานคาตอบแทนเชิงบวก และเงินเพ่ิมสําหรับผูไมประกอบวิชาชีพสวนตัว 

(1) มาตรการบังคับใชทุนภาครัฐ: เปนมาตรการสําคัญท่ีเปน 

หัวใจในการกระจายกําลังคนดานสุขภาพในเขตชนบท เริ่มตนทําสัญญาบังคับในป พ.ศ. 2515 จาก

ปญหาภาวะสมองไหลภายนอกประเทศ โดยกําหนดใหนักศึกษาแพทยตองทําสัญญาปฏิบัติงาน

ชดใชทุนเปนเวลา 2 ป สําหรับหลักสูตรเดิม 7 ป และเม่ือปรับหลักสูตรเปน 6 ป ตองชดใชทุนเปน

เวลา 3 ป มิฉะนั้นตองจายคาปรับเปนเงิน 400,000 บาท และคงอัตราดังกลาวไวจนถึงปจจุบัน 

ยกเวนเฉพาะนักศึกษาในโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) การทําสัญญาการฝก 

อบรมแพทยเฉพาะทาง เปนมาตรการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับการลา

ศึกษาตอ โดยอัตราคาปรับจะขึ้นกับสาขาของแพทยเฉพาะทาง ระยะเวลาในการศึกษา และอัตรา

เงินเดือนของแพทยในขณะทําสัญญา โดยในอดีตไดกําหนดคาปรับไวท่ี 2-3 เทาของจํานวนเงิน 

เดือนท่ีไดรับระหวางเขารับการฝกอบรม และตอมาไดปรับลดลงเปน 1-2 เทาของจํานวนเงินเดือน 

(ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย และปยะ หาญวรวงศชัย, 2547) 

(2) มาตรการจูงใจดานคาตอบแทน: กระทรวงสาธารณสุขมีการ 

จายคาตอบแทนเพ่ิมแกแพทยท่ีปฏิบัติงานในชนบท (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ

อารี วัลยะเสว,ี 2542) ไดแก 1) เงินประจําตําแหนงบริหาร: ซ่ึงจะไดกับนายแพทยท่ีอยูในระดับซี 7 

– ซี 8 (3,500-11,200 บาท) 2) เงินคาวิชาชีพแพทยหรือเงินพ.ต.ส. (เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ

พิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข): แพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีหลักตามท่ีก.พ.กําหนด อัตรา 

5,000 บาทตอเดือน ถาไดวุฒิบัตรหรืออนุมัตบัิตรแสดงความชํานาญ หรือไดรับปริญญาโทหรือเอก

ทางการแพทย หรือรับผิดชอบในการพัฒนาระบบคุณภาพ หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

ติดตอกัน 4 ป โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเปนปท่ี 1 อัตรา 10,000 บาทตอเดือน (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549)  3) เงินเพ่ิมสําหรับสาขาวิชาชีพขาดแคลน: เชน จิตแพทย แพทย

เวชกรรมสังคม แพทยท่ีใหบริการดานยาเสพติด ใหเพ่ือเปนแรงจูงใจเฉพาะแพทยท่ีต่ํากวาระดับซี 7 

4,000 บาทตอเดือน 4) เงินเบ้ียเล้ียงเหมาจาย: สําหรับแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 2,000 

- 2,200 บาทตอเดือนสําหรับในอําเภอท่ัวไป 10,000 - 20,000 บาทสําหรับในอําเภอกันดารระดับ 1 

และ 2 ตามลําดับ ปจจุบันมีการออกระเบียบคาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจายฉบับใหม จัดสรรให

เฉพาะแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เปนอัตรากาวหนาตามระยะเวลาท่ีคงอยูปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาล ตามขอเสนอของชมรมแพทยชนบท มีผลบังคับในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 (สํานัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย, 2551) 5) สัญญาเงินเพ่ิมสําหรับผูไม

ประกอบวิชาชีพสวนตัว: 10,000 บาทตอเดือน 6) เงินคาตอบแทนอยูเวรนอกเวลาราชการ: อัตรา
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แพทย 900 บาทตอช่ัวโมง 7) คาตอบแทนการตรวจผูปวยนอก นอกเวลาราชการ: อัตราแพทย 30 

บาทตอราย  8) คาตอบแทนตามปริมาณงานในชวงนอกเวลาราชการ: ตามอัตราการทําหัตถการ

ผาตัดตอราย จากการศึกษาโดยรวมของมาตรการจูงใจดานคาตอบแทน ยังไมมีสวนท่ีเพ่ิมแรงจูงใจ

ชัดเจนใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาโรงพยาบาลในเมือง  

  2) มาตรการดานท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานในชุมชน (แพทยพ่ีเล้ียง): เริ่ม  

ตนดวยโครงการพ่ีเย่ียมนอง ซ่ึงเปนโครงการท่ีแพทยชนบทอาวุโสรวมกับนักวิชาการสาธารณสุข

ของกองสาธารณสุขภูมิภาคออกเดินทางเพ่ือเยี่ยมแพทยชนบทรุนนองตามโรงพยาบาลอําเภอตาง ๆ 

แหงละ 1-2 วัน ตอเนื่องดวยโครงการแพทยพ่ีเล้ียงประจําจังหวัดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2526  โดย

ชมรมแพทยชนบทเปนผูเสนอคุณสมบัติของแพทยพ่ีเล้ียง และกระทรวงสาธารณสุขส่ังการให

จังหวัดคัดเลือกและออกคําส่ังแตงตั้ง โดยไดกําหนดหนาท่ีไววาเปนผูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา 

ตลอดจนเปนสถานท่ีศึกษาแนวทางการดําเนินงาน และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแกแพทย

ใหม คุณสมบัติของแพทยพ่ีเล้ียง คือ 1) ควรเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีหมดพันธะชดใช

ทุนแลว และมีประสบการณในงานดานตาง ๆ ของโรงพยาบาลชุมชนดีพอ 2) ควรเปนแพทยของ

โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขีดความสามารถ และจะพัฒนาเปนจุดรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชน

ขางเคียงในเครือขายระบบสงตอผูปวยของจังหวัดได 3) ควรเปนแพทยจากรพ.ชุมชนท่ีมีแพทย

ประจํามากกวา 1 คน 4) แพทยพ่ีเล้ียงควรสามารถอยูปฏิบัติงานไดอยางนอย 1 ป 5) จังหวัดหนึ่งอาจ

แตงตั้งพ่ีเล้ียงไดมากกวา 1 คน 6) จังหวัดสามารถคัดเลือกแพทยอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสม นอก 

เหนือจากหลักเกณฑได โครงการนี้ไดยกเลิกไปในชวงเศรษฐกิจฟองสบู โดยชมรมแพทยชนบท

สรุปปญหาท่ีสําคัญคือ รูปแบบในการทําไมแนนอน ขาดการติดตามและส่ือสารใหเขาใจในบทบาท 

การคัดเลือกและการยอมรับแพทยพ่ีเล้ียง ความพรอมและศักยภาพของแพทยพ่ีเล้ียง และความ

ขัดแยงเชิงอํานาจกับสาธารณสุขจังหวัด (สุวิทย วิบุลผลประเสรฐิ, 2546) 

 

2.7.3 กลยุทธทางสังคม (Social Strategies): เปนกลยุทธท่ีไมเกี่ยวของกับการเงินเชิงสังคม  

ไดแก การยกยองเชิงวิชาชีพ ความกาวหนาทางราชการของแพทยชนบท และการฟองรองแพทย 

  2.7.3.1 การยกยองเชิงวิชาชีพ: เปนการเสริมขวัญกําลังใจ และจิตวิญญาณของ

แพทยชนบทท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเปนเวลานาน และมีผลงานดีเดนเชิงประจักษ เปน

ปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน รางวัลท่ีสําคัญไดแก 1) รางวัลแพทย

ดีเดนในชนบท: มูลนิธิแพทยชนบทมีการจัดตั้งรางวัลกองทุนนายแพทยกนกศักดิ์ พูลเกษร ซ่ึงเปน

แพทยโรงพยาบาลชุมชนท่ีถูกยิงเสียชีวิต ขณะปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลตาพระยา จังหวัด

ปราจีนบุรี ซ่ึงเปนอําเภอติดชายแดน กองทุนนี้ใหรางวัลโดยทีมสรรหาแพทยชนบทท่ีมีผลการ
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ปฏิบัติงานดีเดน ปฏิบัติงานในท่ีทุรกันดารและเส่ียงภัย จํานวน 2 คนตอป โดยประกาศเกียรติคุณ

และรับรางวัลในวันประชุมประจําปของชมรมแพทยชนบท 2) รางวัลแพทยชนบทดีเดนประจําป 

จากสถาบันตาง ๆ:  เปนรางวัลประจําปจากโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงมีทีมคณาจารยแพทยในการเย่ียม

แพทยชนบทในพ้ืนท่ี และใหรับรางวัลรวมกับการแสดงปาฐกถาท่ีโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ยัง

มีรางวัลศิษยเกาท่ีปฏิบัติงานดีเดนในพ้ืนท่ีชนบทของสถาบันโรงเรียนแพทยตาง ๆ แพทยสมาคม 

และแพทยสภา รวมถึง รางวัลขาราชการสาธารณสุขดีเดน รางวัลคนดีศรีสังคม หรือรางวัลคนไทย

ตัวอยาง ซ่ึงแสดงถึงบทบาทของแพทยชนบทในการชวยเหลือผูปวยท่ียากไรในสังคม 

  2.7.3.2 ความกาวหนาทางราชการของแพทยชนบท: ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ชุมชน อาจเปนแพทยท่ัวไป ไมไดฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง แตมีหลายคนท่ีมีอนุมัติบัตรแพทย

สาขาสาธารณสุขศาสตร เวชศาสตรปองกัน อาชีวเวชศาสตร หรือเวชปฏิบัตคิรอบครัว บางสวนมี

วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทางแตยังคงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน คุณสมบัตินี้เชนเดียวกับแพทย

ประจําท่ีอาวุโสท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเปนเวลานาน แตไมไดขึ้นสายบริหาร เม่ือเทียบ

ในกระทรวงสาธารณสุข แพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปมีความกาวหนา

ทางราชการถึงระดับ 9 ว. ทุกตําแหนง จากการสํารวจแพทยโรงพยาบาลชุมชนมีผูทําผลงานทาง

วิชาการไดระดับ 9 ว. เพียง 21 คน (รอยละ 3.8) ในขณะท่ีรพ.ศูนย/รพ.ท่ัวไปไดระดับ 9 ว ถึง 438 

คน (รอยละ 24) (พงศเทพ  วงศวัชรไพบูลย, 2549) ในขณะท่ีผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและ

แพทยอาวุโส ตองทํางานท้ังงานบริหารและงานรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนภาระงานท่ีหนักกวา แต

ความกาวหนาในราชการสูงสุดแคซี8 ดวยเหตุนี้การสรางแรงจูงใจในดานความกาวหนาทางราชการ

สูระดับซี 9 นาจะเปนปจจัยท่ีดึงดูดใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดยาวนานขึ้น   

  2.7.3.3 การฟองรองคดแีพทย: ปญหาการฟองรองคดีแพทยอันเนื่องมาจากการให

การรักษาพยาบาล กรณีตัวอยางท่ีสําคัญคือการพิพากษาจําคุก แพทยประจําโรงพยาบาลชุมชนแหง

หนึ่ง เปนเวลา 3 ปในขอหาประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิต ซ่ึงเหตุการณเกิดในป พ.ศ. 

2545 แตคดีไดขึ้นศาลและตัดสินในป พ.ศ. 2550 แสดงถึงการขาดการติดตามจากผูบริหารของ

กระทรวงสาธารณสุข สงผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการทํางานของแพทยโรงพยาบาลชุมชน

อยางมาก และอาจมีผลทําใหเกิดการยายออกจากโรงพยาบาลชุมชนตามมา ในดานภาระงานและ

ความยากลําบากในพ้ืนท่ีก็มีปญหามากระดับหนึ่งอยูแลว ในดานกฎหมายกลับไมมีท่ีปรึกษาหรือ

ผูบริหารมาดําเนินการติดตามแกไข กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดตั้งศูนยสันติวิธีขึ้นมาเพ่ือ

ทําหนาท่ีในการไกลเกล่ียคูกรณี จัดโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย จัดใหพนักงานราชการ

ตําแหนงผูเช่ียวชาญกฎหมายประจําเขต กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีแพทยถูกฟองคดีตองปฏิบัติ

อยางไร ซ่ึงเปนมาตรการระยะส้ัน ในดานมาตรการระยะยาว เปนการผลักดันรางกฎหมายท่ีกําหนด



 

 

71 

 

เกี่ยวกับเรื่องการใหบริการทางการแพทย ใหเกิดความเปนธรรมท้ังผูรับบริการและผูใหบริการ และ

รวมกับแพทยสภาขอแกกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตราท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีคณะผูเช่ียว 

ชาญเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของศาล (กระทรวงสาธารณสุข. สํานักสารนิเทศและ

ประชาสัมพันธ, 2550)   

 สรุปโดยยอ กลยุทธและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแกปญหาการลาออกและ

คงอยูของแพทย มี 3 กลยุทธ คือ กําลังคนดานแพทย ดานความตองการแพทย และกลยุทธเชิงสังคม 

กลยุทธกาํลังคนดานแพทย ไดแก กลยุทธดานศึกษา ท่ีสําคัญคือเพ่ิมการผลิตแพทยชนบท โดยศึกษา

ในโรงเรียนแพทยระดับภูมิภาค การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแพทยใหเหมาะสมกับการทํางานใน

ชุมชน กลยุทธการใชบุคลากรวิชาชีพทดแทนแพทย ไดแก พยาบาลวิชาชีพท่ีไดรับการอบรมหลัก 

สูตรพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไปหรือเวชปฏิบัติครอบครัวระยะส้ัน   กลยุทธดานความตองการแพทย 

ไดแก การกระจายแพทยตามระบบสารสนเทศดานภูมิศาสตร การบริหารบุคลากรแพทย ท่ีสําคัญคือ 

กลยุทธทางการเงิน ท่ีประกอบดวย มาตรการบังคับใชทุนภาครัฐ  มาตรการจูงใจดานคาตอบแทน 

มาตรการดานท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานในชุมชนหรือโครงการแพทยพ่ีเล้ียงท่ีเริ่มในชวงระยะหนึ่ง

แลวยกเลิกไป กลยุทธทางสังคม ไดแก การยกยองเชิงวิชาชีพ โดยการใหรางวัลแพทยดีเดนใน

ชนบทเปนประจําทุกป เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ความกาวหนาทาง

ราชการของแพทยชนบทท่ีเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล หรอืแพทยประจําท่ีทํางานในโรงพยาบาล

ชุมชนมานาน และการหามาตรการระยะส้ัน และระยะยาวในการแกปญหาการฟองรองคดีแพทย 

 สรุปภาพรวม ปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเปน

ปญหาท่ีซับซอนและเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการวางแผนกําลังคนดานแพทย จากอดีตท่ีผานมา

พบปญหาการกระจายแพทยในประเทศไทย โดยประเทศไทยมีจํานวนแพทย 22,435 คน จากการ      

สํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2543 อัตราแพทยตอ 1,000 ประชากรเทากับ 0.37 ซ่ึงองคการอนามัย

โลกจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีความหนาแนนต่ํา และเม่ือเทียบกับประเทศในเขตเอเชียอาคเนย 

ประเทศไทยมีอัตราแพทยตอประชากรต่ํากวาทุกประเทศ ยกเวนประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียว

เทานั้น ปญหาการกระจายแพทยภายในประเทศ พบวา แพทยประมาณครึ่งหนึ่งปฏิบัติงานอยูใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประชากรประมาณ 6 ลานคน สวนอีกครึ่งหนึ่งตองดูแลประชากรท่ีเหลืออีก 

57 ลานคน ในการกระจายตามเขตภูมิภาค 4 ภาค พบวา อัตราสวนประชากรในการดูแลของแพทย 1 

คน สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะหสถานการณ

การยายออกและการคงอยูของแพทยในส่ีทศวรรษท่ีผานมา สอดคลองไปกับชวงภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยพบวาในชวงท่ีเศรษฐกิจหดตัวและวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณการยายออกและการ 

คงอยูของแพทยจะคอนขางดี โดยเฉพาะในอดีต เปนสถานการณท่ียอมรับวามีการกระจายตัวของ
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แพทยท่ีมีความเทาเทียมระดับหนึ่ง แตเม่ือวงจรเศรษฐกิจของประเทศเขาสูชวงเศรษฐกิจฟองสบู 

และชวงเศรษฐกิจฟนตัว สถานการณการยายออกและการคงอยูของแพทยก็เริ่มแยลง กลยุทธหรือ

นโยบายท่ีนําไปสูมาตรการตาง ๆ  ถูกนํามาใชในการแกปญหาการกระจายแพทยลงสูเขตชนบท แต

พบวา แพทยสวนใหญคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบทเปนชวงระยะเวลาส้ันของการบังคับ

ชดใชทุนเพียง 3 ป ซ่ึงมีบางสวนในจํานวนนี้ไหลออกภายในสูภาคเอกชนหรือโรงเรียนแพทยเพ่ือ

ศึกษาตอกอนกําหนด อัตราการคงอยูของแพทยท่ีใชทุนครบแลวไมเกินรอยละ 50 ในชวงสอง

ทศวรรษท่ีผานมา แมวาจะมีกลยุทธการแกไขปญหาอยางมากมาย ปจจัยภายนอกท่ีสําคัญไดแก

สถานการณเศรษฐกิจท่ีพลวัตรแปรเปล่ียน มีผลคอนขางมากในการยายออกและการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน แตเม่ือวิเคราะหกลยุทธท่ีใชในการแกปญหาก็จะพบจุดออนมากมาย

พอสมควรในเชิงปฏิบัต ิ ในแตละชวงวิกฤตของการลาออกของแพทยท่ีตรงกับเศรษฐกิจท่ีดีของ

ประเทศ มีการศึกษาสาเหตุการลาออกมากพอสมควร แตแนวทางในการดําเนนิการแกปญหาจะ

คอนขางแปลกแยก ไมประสานกลมกลืนกัน ระหวางสถาบันผูผลิตแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบและวางแผนการกระจายแพทย โรงพยาบาลชุมชนผูใหบริการและบริหารแพทยภายใน

องคการ ขาดการประเมินผลลัพธกลยุทธท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการผลิตและกระจายแพทยลง

สูชุมชน  กลยุทธและนโยบายบางอยางท่ีไดผลในอดีตในบางครั้งขาดการสนับสนุนไปชวงระยะ

หนึ่ง ตัวอยางเชนการเพ่ิมการผลิตแพทยชนบท รวมท้ังยังขาดการประเมินผลอัตราการคงอยูของ

แพทยชนบทวาเพ่ิมขึ้นหรือไม อยางไรก็ตามผลลัพธของกลยุทธท่ีผานมา ทําใหการกระจายแพทย

ลงสูในชนบทปจจุบันดีขึ้นกวาเดิม แตยังไมสามารถเพ่ิมอัตราการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน หลังจากครบการใชทุนได ท่ีผานมาในดานกลยุทธและนโยบายการวางแผนการผลิตแพทย

ชนบทมีการกําหนดคอนขางชัดเจน ขาดแตผูบริหารทุกระดับในแตละภาคสวนจะนําไปปฏิบัติอยาง

บูรณาการ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกลยุทธ นโยบาย และมาตรการบังคับตาง ๆ นําผลท่ีประเมินท้ัง

สําเร็จและลมเหลวมาปรับปรุงนโยบายและมาตรการอยางตอเนื่อง ขอเสนอจากแพทยท่ีลาออกและ

แพทยท่ีคงอยูเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในโรงพยาบาล และการมีทีมงานท่ีมีความ

พรอมเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาเพ่ิมเติมเปนพิเศษนอกเหนือจากกลยุทธอ่ืน ๆ ท่ีผานมา ในบท

ตอไปจะไดนําเสนอทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาอธิบายปรากฏการณ การยายออกหรือการลาออกและการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย. 



บทท่ี 3 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1 ความนํา 

 

ในบทนี้จะเปนการทบทวนวรรณกรรมโดยการนําทฤษฎีตาง ๆ มาใชในการอธิบาย 

ปรากฏการณการยายออกและคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงไดอธิบายมาอยางละเอียด

ในบทท่ี 2 ระบุปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชน และนํามาสังเคราะหเปน

โมเดลหรือตัวแบบเบ้ืองตนของการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชนของประเทศไทย โดยแบงเปน 4 

สวน  เปนการนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงานและทฤษฎีการอพยพ ทฤษฎีการตัดสินใจของปจเจก

บุคคล ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสัมพันธ

กับการคงอยูของแพทยในชนบท รวมทั้งงานวิจัยท่ีสนับสนุนทฤษฎีและอธิบายปรากฏการณท่ี

เกิดขึ้น มาใชในการอธิบายการตัดสินใจของแพทยในการยายออกหรือคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน นํามาสังเคราะหเปนโมเดล

หรือตัวแบบเบ้ืองตนของการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย สวนท่ี 1: เปน

การอธิบายปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน โดยนําทฤษฎี

เศรษฐศาสตรแรงงาน ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม 

รวมถึงทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสัมพันธ กับการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชน มาอธิบาย

และทําความเขาใจปรากฏการณท่ีซับซอนเหลานี้ใหลึกซ้ึงย่ิงขึ้น สวนท่ี 2: หัวขอ การคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย เปนประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษา แตปจจัยท่ี

เกี่ยวของมีมากมาย ในสวนนี้ผูวิจัยจึงนําเสนอปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในรพ.

ชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีการศึกษาท่ีผานมา ท้ังในตางประเทศและประเทศไทย    

สวนท่ี 3: เปนสวนสุดทาย จากปจจัยหลักและแนวคิดทฤษฎีรวมทั้งผลการศึกษาท่ีผานมา ท้ังใน

ประเทศไทยและตางประเทศ สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดเบ้ืองตนของโมเดลหรือตัวแบบการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงจะนําไปเปนแนวทางในการศึกษาเชิงคุณภาพ

ในพ้ืนท่ี และสถานการณจริงในปจจุบันตอไป 
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3.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงานและทฤษฎีการอพยพ 

 

3.2.1  สาระสําคัญทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงาน: เศรษฐศาสตรแรงงานเกี่ยวของกับอุปทาน 

แรงงาน อุปสงคแรงงาน ความสมดุลของตลาดแรงงาน และการเคล่ือนยายแรงงาน (Borjas, 2002) 

การเคล่ือนยายแรงงานศึกษาการเคล่ือนยายระหวาง การจางงาน การวางงาน และแรงงานแหลงอ่ืน 

เชนเดียวกับการยายภายในแหลงเดียวกัน (Jakubauskas and Palomba, 1973) ดานอุปสงคอธิบาย

โดยทฤษฎีคาจาง และดานอุปทานอธิบายโดยทฤษฎีความสมดุลขององคการ (Tainio, 1977) 

                3.2.1.1 ทฤษฎีคาจาง (Neoclassic Wage Theory): ทฤษฎีเสนอความแตกตางของ

คาจาง เปนแรงขับเคล่ือนของแรงงานจากความตองการจางงานท่ีมีคาจางต่ําไปสูการจางท่ีมีคาจาง

สูง โดยมีฐานคติวาตลาดมีการแขงขันสมบูรณและแรงงานสามารถเคล่ือนยายได  

3.2.1.2 ทฤษฎีความสมดุลขององคการ (Organization Equilibrium Theory):  

Boyle et al. (1998) รวมวิทยาศาสตรเชิงเศรษฐศาสตรและเชิงพฤติกรรมเขาดวยกันกลาววา แรงงาน

จะทํางานในองคการตราบเทาท่ีมีส่ิงจูงใจเสนอให ซ่ึงวัดโดยคุณคาของเขาเองเทากับหรือมากกวา

ผลประโยชนท่ีเขารองขอ ความสมดุลระหวางส่ิงจูงใจและผลประโยชนถูกกําหนดโดย ผลของ 

ปจจัยผลักดัน (“Push” Factors) และ ปจจัยดึงดูด (“Pull” Factors) ปจจัยผลักดันเปนปจจัยจาก
สถานท่ีทํางานแรกเริ่มท่ีทํางานอยู ซ่ึงทําใหเกิดความไมพอใจ และปจจัยดึงดูดเปนปจจัยจากสถานท่ี

ทํางานท่ียายไป ซ่ึงเสนอส่ิงจูงใจใหแรงงานยายออก ความสมดุลระหวางส่ิงจูงใจและผลประโยชน

ท่ีไดรับขึ้นกับการยอมรับความปรารถนาในการยายออก และการยอมรับความงายของการเคล่ือน 

ยายคาจางเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ ตรงขามกับทฤษฎีคาจาง ซ่ึงนายจางเปนผูกําหนดคุณคาของ

แรงงาน ทฤษฎีความสมดุลขององคการอยูบนพ้ืนฐานของแรงงานเปนผูกําหนดคุณคาของตัวเอง 

การยอมรับการเคล่ือนยายเปนหนาท่ีของทางเลือกท่ียอมรับได และขึ้นกับจํานวนทางเลือกท่ีมอง 

เห็น ระดับของกิจกรรมธุรกิจ และลักษณะสวนตัวของแรงงาน ขอจํากัดมี 3 ประการ 1) ปจจัยดาน

อุปสงคและอุปทานลมเหลวในการทํานายและอธิบายการเคล่ือนยายของบางงาน เชนงานตางกันท่ี

คาจางเทากัน (Arango, 2000) ซ่ึงอาจเปนจากปจจัยภายในของความพึงพอใจในงาน เชนความทา

ทาย การพัฒนาตนเอง และความเปนสวนตัว 2) ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของความสมบูรณ

ของขอมูลขาวสาร และขนาดของความเปนอิสระของการเคล่ือนยายแรงงาน ปจจัยสองประการนี้

เกี่ยวของกับหนาท่ีของตลาดแรงงาน 3) ขอจํากัดในการทํานายอนาคตของการเคล่ือนยายแรงงาน 

เพราะปกติใชสมการคณิตศาสตรในการคํานวณ ขอมูลเชิงประจักษของความสัมพันธระหวางผล

ไดรับคืนทางเศรษฐศาสตร และการเคล่ือนยายซ่ึงอาจไมสอดคลองกับความเปนจริง 
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 3.2.2 สาระสําคัญทฤษฎีการอพยพ (Migration theory): โมเดลการอพยพมาจากแนวคิด

คุณคาเชิงเศรษฐศาสตรของแรงงานเปนตัวกําหนดการเคล่ือนยายของแรงงาน ปจจัยนอกจากคาจาง

ไดนําเขามาพิจารณาในคุณคาเชิงเศรษฐศาสตรของงาน Lee (1966) ใหคํานิยามของกระบวนการ

อพยพวาเปนการเปล่ียนแปลงท่ีพักอาศัยท่ีมีอิทธิพลมาจาก ปจจัยเกี่ยวของกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานแรก 

เริ่ม ปจจัยเกี่ยวของกับพ้ืนท่ีท่ียายไป  อุปสรรคท่ีแทรกแซง และปจจัยสวนบุคคล แนวคิดนี้เรียกวา 

ทฤษฎีผลักดันและดึงดูด (Push-Pull theory) ซ่ึงอธิบายเหตุผลท่ีบุคคลเคล่ือนยายเพราะถูกผลักดัน

ใหออกจากพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานแรกเริ่ม หรือเพราะถูกดึงดดูไปยังพ้ืนท่ีท่ียายไป  Todaro (1976) มีขอ

โตแยงวาไมมีการกําหนดปจจัยเฉพาะในปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด จึงเสนอโมเดลเพ่ือแกไขมี 4 

ลักษณะคือ 1) การอพยพถูกกระตุนจากความเปนเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตรระหวางประโยชนท่ีไดรับ

และตนทุนท่ีเสียไป สวนใหญเปนเงินแตรวมเชิงจิตวิทยาดวย 2) การตัดสินใจอพยพขึ้นกับความ

คาดหวังมากกวา ความแตกตางของคาจางระหวางเมืองและชนบทที่เปนจริง ความคาดหวังถูก

กําหนดโดยคาจางท่ีเปนจริง และความเปนไปไดของการไดรับความสําเร็จของการจางงานในเขต

เมือง  3) ความเปนไปไดของการไดรับงานในเมือง เปนสวนผกผันกับอัตราการวางงานในเขตเมือง           

4) อัตราการอพยพท่ีสูงกวาอัตราการเติบโตของงานในเมือง ไมเพียงแตเปนไปได แตยังขึ้นกับความ

เปนเหตุเปนผล และความแตกตางของรายไดระหวางเมืองและชนบท โมเดลแสดงใหเห็นความ

แตกตางรายไดระหวางเขตชนบทและเขตเมือง ซ่ึงปจเจกบุคคลจะยอมรับตนทุนของการอพยพซ่ึงมี

อิทธิพลตอคุณคาท่ีคาดหวังของการอพยพและการตัดสินใจอพยพ ขอจํากัดของทฤษฎีนี ้ คือยังไม

รวมคุณคาท่ีไมใชเชิงเศรษฐศาสตรของงาน  เชน ความทาทาย การพัฒนาตนเอง และความเปน

สวนตัว แมวาจะมีการใชทฤษฎีนี้อยางแพรหลาย ในการอธิบายการอพยพเคล่ือนยายสถานท่ี

ปฏิบัติงาน นักวิจัยหลายทานวิจารณการใชทฤษฎีนี้วา มักอธิบายผูอพยพเคล่ือนยายดวยเหตุผลทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ซ่ึงนอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจแลวยังมีปจจัยเชิงสังคม อุปสรรคที่

แทรกแซง ปจจัยลักษณะประชากร และปจจัยเชิงจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลตอการเคล่ือนยายระหวางเขต

ชนบทและเขตเมือง    (Bongkochhmas Ek-lem, 2001) 

 

3.2.3  การอธิบายปรากฏการณสมองไหล: Fojtasek (2003) อธิบายวาทฤษฎีผลักดันและ 

ดึงดูดบอกถึงปจจัยตาง ๆ ภายในองคการท่ีผลักดนัแพทยท่ีตองการทํางานในเขตชนบทใหออกไป

อยูในเขตเมือง ขณะท่ีปจจัยดึงดูดจะเพิ่มแรงดึงดูดแพทยในการเคล่ือนยายจากเขตชนบทไปสูในเขต

เมือง เปนปจจัยในระดับกวาง (Macro-level) ปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนตัวแปรเชิงบริบทหรือสภาพ 

แวดลอมท่ีพบในระดับชุมชน มีผลกับปจเจกบุคคลโดยไมอาจควบคุมการเปล่ียนแปลงของปจจัย

เหลานี้ไดมากมายนัก ตัวอยางเชนหลักสูตรการศึกษาแพทย นโยบายการใหทุนของรัฐบาล และ
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นโยบายการรับผูอพยพ การศึกษาปจจัยผลักดันดานความกาวหนาทางวิชาชีพ และปจจัยดึงดูดดาน

ความม่ันคงในงาน กับการตัดสินใจลาออกโดยสมัครใจในกลุมอาชีพ 5 กลุม ไดแก วิชาชีพแพทย 

พยาบาล นักเทคนิคการแพทย เจาหนาท่ีสาธารณสุข (Paramedics) และเจาหนาท่ีฝายบริหาร จาก 

สถาบันทางการแพทยของภาครัฐ 8 แหงในประเทศอิสราเอล พบวา ปจจัยดานความกาวหนาทาง

วิชาชีพสงผลเชิงลบกับการตัดสินใจลาออกของวิชาชีพแพทยและพยาบาล อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  

ในขณะท่ีไมมีผลกับการตัดสินใจลาออกของเจาหนาท่ีฝายบริหาร โดยเฉพาะวิชาชีพแพทยพบ

ปจจัยความสําคัญของวิชาชีพในงานท่ีมีความสัมพันธสูงกับการลาออก ในขณะท่ีอาชีพอ่ืนไมมี การ

ใหความสําคัญกับวิชาชีพในงานและการสนับสนุนความกาวหนาในงานจะเพิ่มการคงอยูของแพทย

มากกวากลุมเจาหนาท่ีฝายบริหาร สภาพแปรปรวนทางเศรษฐกิจมีผลกับการลาออกของอาชีพ

ท่ัวไป มากกวาวิชาชีพทักษะเฉพาะ (Mano-Negrin and Kirschenbaum, 1999)  

  Rosenblatt and Sheaffer (2001) เสนอโมเดลสมองไหล (Brain Drain Model) ในองคการท่ี

ประสบปญหาและกําลังลดขนาดขององคการหรือองคการ “ขาลง” (Declining Organization) พบ

ปจจัยผลักดันท่ีเปนตัวทํานายระดับองคการในการเกิดสมองไหล 3 ประการ คือ 1) การจํากัดโอกาส

ความกาวหนาในงาน:พนักงานท่ีมีศักยภาพจะพยายามหาโอกาสความกาวหนาในอาชีพของตนและ 

จะออกจากองคการขาลงกอนกลุมอ่ืน 2) ภาระงานท่ีไมสมดุล: เพราะจํานวนคนลดลง การจัดการมี

แนวโนมท่ีจะแบงงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทําใหตองทํางานหลายงานที่อาจไมเกี่ยวของโดยตรง

กับวิชาชีพตนเอง พนักงานท่ีมีศักยภาพจะแสวงหางานท่ีมีสภาพงานท่ีสมดุล กับวิชาชีพตนเอง       

3) กลยุทธการคงอยูท่ีไมจําแนกกลุม (Undifferentiated Retention Strategies): กลยุทธนี้มักจะถูก

บังคับโดยสหภาพ เพ่ือเปนหลักประกันวาพนักงานจะไดคาตอบแทนจูงใจเทาเทียมกันทุกกลุม แต

ทําใหพนักงานท่ีมีศักยภาพหาทางเลือกท่ีดีกวาโดยการไหลออกจากองคการ ปจจัยผลักดันท่ีเปนตัว

ทํานายระดับปจเจกบุคคล มี 3 ประการ 1) ความตองการทักษะ: ทักษะในกลุมพนักงานหลักของ

องคการแบงเปน 3 แบบ ทักษะเฉพาะขององคการ เปนสมรรถนะในงานเฉพาะขององคการ ทักษะ

เฉพาะของอุตสาหกรรม เปนสมรรถนะเชิงเทคนิควิชาชีพ และทักษะเฉพาะเชิงบริหารท่ัวไป ซ่ึง

กลุมท่ีมีทักษะสูงจะไหลออกจากองคการ 2) การศึกษาสูง: มีแนวโนมแสวงหางานท่ีทาทายจาก

ภายนอกมากกวาภายในองคการขาลง 3) อายุนอย: มีความผูกพันนอยกับองคการท้ังดานอารมณ 

สังคม และการลงทุนเชิงวิชาชีพ จึงมีโอกาสไหลออกงายกวา ปจจัยดึงดูดท่ีเปนตัวทํานายระดับ

ส่ิงแวดลอม ไดแก สภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Opportunities) แสดงออกเปน ทางเลือก

ของงาน (Job Alternatives) ท่ีจะดึงดูดพนักงานท่ีมีศักยภาพหรือคนเกงไหลออกจากองคการ 

ปฏิกิริยาของปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดจะมีท้ังภายในปจจัยระดับเดียวกัน และระหวางปจจัยใน

การทํานายปรากฏการณสมองไหล พนักงานท่ีมีศักยภาพหรือคนเกงภายในองคการจะรับโอกาส
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ทางเลือกของงานใหมจากภายนอกท่ีดีกวา ถาภายในองคการไมมีพันธะสัญญาบังคับ รวมกับความ

ไมพึงพอใจภายในงานที่มาจากปจจัยผลักดัน ไดแก โอกาสความกาวหนาในงาน ภาระงาน ก็จะเพ่ิม

ความเส่ียงในการไหลออกจากงาน เม่ือคนเกงท่ีเปนผูนําในการทํางานขององคการลาออกมีผลทาง

กระบวนการเชิงพฤติกรรมสังคม กระตุนใหเพ่ือนรวมงานในองคการยกขบวนลาออกคลอยตามกัน 

(Bandwagon Effect) สงผลตอเนื่องถึงผลการปฏิบัติงานขององคการแยลง ขัดขวางการพัฒนา

องคการในอนาคตและอาจทําใหองคการลมสลายได (ภาพท่ี 3.1) โมเดลนี้อาจประยุกตในองคการท่ี

ไมใชองคการขาลงก็ได หรือประยุกตใชแกภาวะสมองไหลโดยการดึงดูดพนักงานท่ีมีศักยภาพให

คงอยูในองคการ เกี่ยวของกับกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ตัวทํานายสมองไหล

BD Predictors

กระบวนการเชิงสังคมพฤติกรรมของสมองไหล

Social-behavioral Processes of BD Leavers

ผลลัพธขององคการ

Organizational Outcomes

ปจจัยบุคคลปจจัยบุคคล  ((ผลักดันผลักดัน)) ((Individual)Individual)

-ทักษะ  (Skills in demand)

-การศึกษาสูง (Higher education)

-อายุนอย (Young age)

ปจจัยองคการปจจัยองคการ((ผลักดันผลักดัน)) ((Organizational)Organizational)

-ขาดโอกาสความกาวหนาในงาน  

(Curtailment of  Internal career 
Opportunities)

-ภาระงาน (Unbalanced workload)

- แรงจูงใจการคงอยูที่ไมแตกตาง 

(Undifferentiated Retention Incentives)

ปจจัยส่ิงแวดลอมปจจัยส่ิงแวดลอม  ((ดึงดูดดึงดูด)) (Environmental)(Environmental)

ตลาดแรงงาน (Labour market Opportunities)

คนเกงขององคการลาออก
(Elite Social referents)

ยกขบวนลาออกตามกัน
(Bandwagoning)

- ผลการปฏิบัติงานลดลง
(Negative current performance)
- ขัดขวางการพัฒนาองคการในอนาคต
(Hampering of future turnaround)
- องคการลมสลาย
(Downspiraling)

 
ภาพที่ 3.1 โมเดลสมองไหล (Brain Drain Model) 

แหลงท ี่มา: Rosenblatt and Sheaffer, 2001. 

 

 ถาแบงความตางระดับของปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดท่ีนําไปสูปรากฏการณสมองไหล 

เปนความตางระดับระหวางประเทศท่ีเปนบานเกิดและประเทศท่ีเปนฝายรับบุคลากรสุขภาพ มี 6 

กลุมปจจัย 1) ความตางของรายได: เงินเดือนและสภาพความเปนอยูท่ีแตกตางระหวางประเทศใน

บานของตนเองและประเทศท่ีจะยายไปอยู 2) ความพึงพอใจในงาน: เปนการรับรูสภาพแวดลอมท่ีดี

ในการทํางาน ทักษะวิชาชีพท่ีไดใชประโยชนในการทํางาน  3) สภาพแวดลอมองคการและโอกาส

ความกาวหนาในงาน: มีความเสมอภาคยุติธรรมของโอกาสกาวหนา จะดึงดูดและเพ่ิมการคงอยูของ
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พนักงาน 4) การบริหารองคการ: เปนความแตกตางของประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในองคการ 

5) ความเส่ียงในการทํางาน: ในแอฟริกาซ่ึงมีความเส่ียงของการติดเช้ือโรคเอดสในการทํางานของ

แพทยเปรียบเทียบกับอเมริกา 6) ประโยชนท่ีไดรับทางสังคม: เปนความสะดวกสบายในชีวิตการ

ทํางาน เงินบํานาญและบานพักท่ีอยูอาศัย (Dovlo, 2003) การวิเคราะหสถานการณสมองไหลของ

แพทยสูประเทศพัฒนาสวนใหญมาจากประเทศกําลังพัฒนาหรือรายไดต่ํากวาพบวามีแพทยตางชาติ 

รอยละ 23-28 จากแพทยในประเทศสหรฐัอเมริกา สหราชอาณาจักร คานาดา และออสเตรเลีย เปน

แพทยจากประเทศกําลังพัฒนารอยละ 40-75 ของแพทยตางชาติ สวนใหญมาจากประเทศอินเดีย 

ฟลิปปนส และปากีสถาน ตามลําดับ ประเทศสหราชอาณาจักร คานาดา และออสเตรเลียรับแพทย

สวนใหญจากประเทศอาฟริกาใต ประเทศสหรัฐอเมริการับแพทยสวนใหญจากประเทศฟลิปปนส 

เม่ือคํานวณปจจัยการอพยพ (emigration factor) โดยใชจํานวนแพทยท่ีอพยพหารดวยจํานวนแพทย

ท้ังหมดของประเทศบานเกิด พบวา สูงสุดในกลุมประเทศอาฟริกาโดยเฉพาะประเทศกานา สําหรับ

ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟก จํานวนแพทยท่ีไหลออก 1,562 คน 

ปจจัยอพยพเทากับ 7.9 เปรียบเทียบกับประเทศฟลิปปนสแลวพบวาไทยไหลออกนอยกวา โดย

จํานวนแพทยไหลออกของฟลิปปนส 18,303 คน ปจจัยอพยพเทากับ 16.7 (Mullan, 2005) ประเด็น

เรื่องหลักสูตรการศึกษาแพทยในภาษาไทย นาจะเปนปจจัยหนึ่งในการไหลออกนอยกวาประเทศ

ฟลิปปนสและกลุมประเทศอาฟริกา (Dovlo, 2003) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแพทยท่ี

อพยพมาจากประเทศอาฟริกาใต เพ่ือคนหาปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดแพทยไหลออกสูประเทศ

ออสเตรเลีย  พบวา ปจจัยผลักดันมีบทบาทสูงมากกวาปจจัยดึงดูด สถานการณเริ่มตนจากสมองไหล

ภายในจากเขตชนบทสูเขตเมือง แลวไหลออกสูประเทศออสเตรเลีย แบงเปนปจจัยภายในระบบ

สุขภาพและปจจัยภายนอกระบบสุขภาพ ซ่ึงเกี่ยวของกับสภาพโครงสรางสังคมท่ีดอยพัฒนาของ

ประเทศอาฟริกาใต ปจจัยภายในระบบสุขภาพ ไดแก รายไดต่ํา ความไมพึงพอใจในงาน ขาด

ความกาวหนาในวิชาชีพ สภาพงานท่ีไมดี และการระบาดของโรคเอดส สวนปจจัยภายนอกระบบ

สุขภาพ ไดแก คุณภาพชีวิตท่ีไมดี สภาพทางการเมืองท่ีไมสงบของประเทศ และไมมีโอกาสศึกษา

ตอเนื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูในประเทศออสเตรเลีย ไดแก การเรียนตอเนื่องของบุตรใน

โรงเรียน การศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางในวิชาชีพ และการมีสังคมกลุมเพ่ือนในประเทศ

ออสเตรเลีย (Oberoi and Lin, 2006) การศึกษานี้สอดคลองกับโมเดลสมองไหล และการศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทของความตางของรายไดระหวางประเทศบานเกิดกับประเทศท่ีแพทยไหลเขา (โดย

ปรับกําลังอํานาจในการซ้ือ) ซ่ึงพบวามีความสัมพันธนอยกับการอพยพแพทยจากประเทศอาฟริกา 

(Vujicic et al., 2004) สนับสนุนวาปจจัยผลักดันภายใน มีบทบาทสําคัญมากกวาปจจัยดึงดูด

ภายนอก ในการเกิดภาวะสมองไหลของแพทย  
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 การสํารวจเหตุผลการยายออกจากประเทศไทยหรือปจจัยผลักดัน และเหตุผลการคงอยูใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือปจจัยดึงดูด จากแพทยไทยท่ีอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาตั้งแตการเปดเสรี

การอพยพเขาประเทศในป ค.ศ. 1965 จํานวน 201 คน พบวาปจจัยผลักดันโดยรวมมีความสัมพันธ

ปานกลางตอจํานวนปท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา (r = .40) ท่ีสําคัญคือ ความทันสมัยดานความรูทางการ 

แพทย (r =.72) ตองการไดวุฒิการศึกษาสูงขึน้ (r =.68) ความกาวหนาและความม่ันคงดานวิชาชีพ 

(r=.52) ไมพบความสัมพันธระหวางความตองการรายไดสูงกับจํานวนปท่ีอยูในอเมริกา ปจจัยดึงดูด

มีความสัมพันธสูงกวาเล็กนอย (r=.52) ท่ีสําคัญคือความชอบระบบการศึกษาแบบอเมริกา และการ

มีชีวิตความเปนอยูแบบอเมริกัน งานวิจัยนี้แสดงถึงระบบการศึกษาแพทยของไทย ท่ีมีแบบแผน

ตะวันตกจากการกอตั้งแรกเริ่มโดยมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร (Rockefeller Foundation) จากอเมริกา ทํา

ใหแพทยไทยกลุมนี้สวนใหญจบจากโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกมีวิชาชีพ

นิยมตามมาตรฐานตะวันตกซ่ึงไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทยในชนบท เม่ืออพยพมาอยูใน

สหรัฐอเมริกา จึงไมยากลําบากในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิชาชีพใหสอดคลองกับวัฒนธรรม

ของชาวอเมริกนั (Kangvalert, 1986) ปรากฏการณสมองไหลภายนอกของแพทยในป พ.ศ. 2508

อธิบายไดโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงานและทฤษฎีการอพยพ แตปรากฏการณในครั้งนั้นปจจัย

ดึงดูดมีผลมากกวาปจจัยผลักดัน เพราะแพทยจบใหมเหลานี้ยังไมไดเริ่มปฏิบัติงานในชุมชน ปจจัย

ผลักดันท่ีเปนตัวทํานายสมองไหล เปนปจจัยผลักดันระดับปจเจกบุคคล ซ่ึงตรงตามโมเดลสมอง

ไหล ท่ีกลุมแพทยจบใหมมีความตองการทักษะ การศึกษาสูง อายุนอย มีความผูกพันนอยซ่ึงในชวง

นั้นไมมีมาตรการทําสัญญาบังคับใชทุน เม่ือประสานกับปจจัยดึงดูดท่ีสูงจากตลาดแรงงานของ

ประเทศอเมริกาท่ีเปดเสรีการอพยพเขาประเทศ จึงมีโอกาสไหลออกงาย จนถึงขนาดยกขบวน

เดินทางเหมาเครื่องบินไปอเมริกา (Bandwagon Effect) จากปรากฏการณครั้งนั้นจึงเกิดมาตรการ

บังคับใชทุน และการปรับหลักสูตรการศึกษาแพทยใหสอดคลองกับชุมชนของประเทศไทย แมวา

ปจจัยเศรษฐกิจจะไมใชปจจัยท่ีเปนปจจัยดึงดูดอยางเดียวแตก็มีความสําคัญมากพอสมควร ในชวง

ตอมาจึงเกิดปรากฏการณสมองไหลจากภาครัฐสูภาคเอกชน ซ่ึงพบวา ปจจัยผลักดันระดับปจเจก

บุคคล ไดแก ความคาดหวังในวิชาชีพหรือโอกาสความกาวหนาในงาน การวางแผนชีวิต การผาน

ระบบการผลิตแพทยเพ่ือชนบทและตองการปฏิบัติงานในภูมิลําเนาใกลบาน ปจจัยผลักดันระดับ

องคการ ไดแก ภาระงาน ลักษณะงานท่ีชวยเหลือกันเปนทีมในโรงพยาบาลชุมชน ความเส่ียงตอการ

ถูกฟองรอง ระบบการบริหารท่ีไมตอบสนองตอความตองการของแพทย ความกันดารของพื้นท่ีใน

การปฏิบัติงาน และคาตอบแทนไมเหมาะสมกับปริมาณงาน สวนปจจัยดึงดูด (ในเขตเมือง) ไดแก 

ความตองการแพทยในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีมีการผุดขึ้นมากมายในชวงเศรษฐกิจฟองสบู สวนตาง

ของรายได ลักษณะงาน คุณภาพชีวิตท่ีดีกวา โอกาสการศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง การไดรับ
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การยอมรับสูงขึ้นทางสังคมและวิชาชีพ (Suwit Wibulpolprasert and Paichit Pengpaiboon, 2003; 

ทักษพล ธรรมรังสี, 2546) ปรากฏการณการลาออกครั้งใหญของแพทยจบใหมพรอมกัน 126 คน ใน

ป พ.ศ. 2540 (Bandwagon Effect) ครั้งนี้ไมใชเหมาเครื่องบินไปตางประเทศ แตเปนไหลออกสู

ภาคเอกชน ท่ีเตรียมชดใชทุนใหภาครัฐแทนแพทย เม่ือวิเคราะหแลวปจจยัผลักดันระดับปจเจก

บุคคลคือการไมไดปฏิบัติงานในภูมิลําเนาใกลบาน (Pongthep Wongwacharapaiboon, Nichakorn 

Sirikanokwilai and Paichit Pengpaiboon, 1999) เม่ือประสานกับปจจัยดึงดูดท่ีมีความตางดาน

ผลประโยชนและรายไดสูง ก็ทําใหเกิดปรากฏการณลาออกครั้งใหญเกดิขึ้นอีก ทิศทางการรับ

นักศึกษาแพทยชนบทจึงเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แมวาปจจัย

ผลักดัน และปจจัยดึงดูดจะสามารถอธิบายปรากฏการณการยายออกหรือลาออกจากโรงพยาบาล

ชุมชนไดพอสมควร แตยังไมสามารถอธิบายปรากฏการณการคงอยูไดชัดเจน ปจจัยผลักดันจาก

สถานท่ีปฏิบัติงานแรกเริ่ม และปจจัยดึงดูดจากสถานท่ีปฏิบัติงานท่ียายไป บางครั้งกสั็บสน และ

ซํ้าซอนกัน เชน ความทันสมัยดานความรูนอยกวา เปนปจจัยผลักดัน ความทันสมัยดานความรู

มากกวา เปนปจจัยดึงดูด ซ่ึงเปนปจจัยตัวเดียวกันตางกันท่ีขนาดเทานัน้ ไมเปนปจจัยเฉพาะซ่ึงไม

สามารถทํานายการลาออกหรือการคงอยูของแพทยไดชัดเจน 

  

3.3 ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล 

 

 ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคลเปนมโนทัศนเชิงจิตวิทยาสังคม ในการทําความเขาใจการ

ตัดสินใจของแพทยในการยายออกหรือลาออกและคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน งานวิจัยครั้งนี้ใช

ทฤษฎีภาพลักษณ (Image Theory) เปนท่ีมาของโมเดลการลาออกจากองคการโดยสมัครใจ 

(Unfolding Model) และนําไปสูโครงสรางการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน (Job Embeddedness 

Construct) มีการประยุกตโมเดลนี้ในกลยุทธการคงอยูของพนักงานในองคการ โดยเนนกลุมเทคนิค

วิชาชีพ เชน กลุมพยาบาล นักบัญชี และพนักงานธนาคาร (Beach and Mitchell, 2005) 

 

3.3.1 สาระสําคัญของทฤษฎภีาพลักษณ (Image Theory): Beach and Mitchell (1990)  

เสนอทฤษฎีภาพลักษณหรือภาพในใจของผูตัดสินใจ เนนการตัดสินใจของบุคคลภายใตบริบทของ

ความสัมพันธเชิงสังคมหรือองคการ ดวยขอสมมติฐานวาผลลัพธอาจถูกเกล้ียกลอมเปล่ียนแปลง 

หรือลบลางเม่ือนําเสนอตอบุคคลอ่ืน ผูตัดสินใจจะมีหลักการหรือความจริงท่ีชัดเจนของตนเองใน

การตัดสินใจ และพยายามใหผูท่ีเกี่ยวของในองคการเห็นดวยตามคานิยมหรือหลักการของตนเอง 

เรียกกลไกนี้วา ความสอดคลองเขากันได  กระบวนการตัดสินใจเร่ิมจากแหลงความรูของผูตัดสินใจ
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เกี่ยวกับเปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงาน เปาหมายและแผนงานท่ีไมสอดคลองกับมาตรฐาน

ของตนเองจะถูกสกัดออกไป ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจะไดรับการคัดเลือกนําไปปฏิบัติ ติดตามความ 

กาวหนาเพ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย ถาไมสําเร็จก็อาจมีการทบทวนแผนหรือเปล่ียนแปลง

เปาหมายใหม แหลงขอมูลหรือวิสัยทัศนของผูตัดสินใจท่ีประกอบเปนเหตุการณท่ีเหมาะสมตาม

ความปรารถนาของผูตัดสินใจ เรียกวา ภาพลักษณหรือภาพในใจ (Images) แบงไดเปน 3 กลุม 

ไดแก1) ภาพลักษณเชิงคานิยม (Value Image) หรือหลักการ2) ภาพลักษณเชิงเปาหมาย (Trajectory 

Image) และ 3) ภาพลักษณเชิงกลยุทธ (Strategic Image) หรือแผนท่ีนําไปดําเนินการเพ่ือบรรลุ

เปาหมาย การตัดสินใจมี 2 แบบ 1) การตัดสินใจเชิงยอมรับ (Adoption Decision): เกี่ยวกับการเพิ่ม

หลักการใหม เปาหมายใหม หรือแผนใหม ตามภาพลักษณของผูตัดสินใจ 2) การตัดสินใจเชิง

กาวหนา (Progress Decision): เกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนวาบรรลุตามเปา 

หมายท่ีวางไว กลไกในการตัดสินใจ มี 2 แบบ 1) ความสอดคลองเขากันได (Compatibility Test): 

เปนการคัดกรองจากหลักการ เปาหมาย หรือแผนตามพ้ืนฐานเชิงคุณภาพ เขากันไดกับภาพลักษณ

ของผูตัดสินใจ คูแขงท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับการยอมรับในการตัดสินใจ กรณีมีมากกวา 1 คู 

จะตองประยุกตการทดสอบผลกําไรตอไป 2) การทดสอบผลกําไร (Profitability Test):เนนเชิง

ปริมาณในการเลือกคูแขงท่ีดีท่ีสุด โดยใชหลักความสมดุลของความพยายามกับผลลัพธท่ีปรารถนา

ในการคัดเลือก เปนโมเดลกลยุทธการคัดเลือก (The Strategy Selection Model) ของ Christensen-

Szalanski (1978) ท่ีรวมเขามาในทฤษฎีภาพลักษณ เพ่ือคัดเลือกคูแขงในชุดทางเลือกของการ

ตัดสินใจ ซ่ึงสามารถประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาพลักษณมีในมหาวิทยาลัย

รัฐ Arizona และรัฐWashington ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการใชในการคัดเลือกและการลาออก

ของพนักงานตอเนื่องถึงการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน มีการทดสอบเชิงประจักษในการศึกษากลุม

เทคนิควิชาชีพ เชน พยาบาล นักบัญชี และพนักงานธนาคาร (Beach and Mitchell, 2005)  

 โมเดลการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน (The Unfolding Turnover Model) และ

โครงสรางการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน (Job Embeddeness Construct): Maurer, Lee and Mitchell 

(2003) ศึกษาการคงอยูของกลุมเทคนิควิชาชีพ โดยใชโมเดลการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน

และโครงสรางการฝงตัวในงาน มีฐานคตพ้ืินฐานเกี่ยวกับบริบทการจางงานในกลุมนี้ 4 ขอ (1) กลุม

วิชาชีพมีความจําเปนในการเพิ่มพูนและธํารงรักษาความชํานาญเชิงเทคนิค กลุมนี้จึงมีแรงผลักดัน

ในการศึกษาตอ (2) การตัดสินใจในการลาออกมีผลจากตลาดแรงงานท่ีพลวัตรเปล่ียนแปลงมาก (3) 

กลุมวิชาชีพมักมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนของวิชาชีพ และผลประโยชนขององคการ เปน

ความแตกตางระหวางความผูกพันในวิชาชีพ และความผูกพันตอองคการ ซ่ึงทําใหบุคคลตองทําให

สมดุลระหวางจริยธรรมในวิชาชีพ และพันธะในงานตามคําส่ัง (4) กลุมวิชาชีพมักจะสรางสรรค
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ประยุกต จัดการความรูเชิงเทคนิคท่ีกาวหนา เปนประโยชนกับนายจางเปนผูทําใหเกิดความสําเร็จ 

และเปนท่ีตองการของนายจางคนอ่ืนในตลาดแรงงานดวย   

3.3.1.1 โมเดลการเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน (Unfolding  

Model): งานวิจัยเกี่ยวกับการลาออกสวนมากจะกลาวถึงความไมพึงพอใจในงาน คนหาทางเลือก

ของงานใหม และการวิเคราะหคานิยมในการตัดสินวาจะอยูหรือจะลาออกจากองคการ งานวิจัยท่ี

ผานมาจะเนนแตคนหาสาเหตุของความไมพึงพอใจและกระบวนการเชิงผลลัพธ แตไมไดสงผลตอ

การเปล่ียนแปลงการตัดสินใจขั้นสุดทายในการลาออก Lee and Mitchell (1994) เสนอทฤษฎีใหม

ของการลาออก เปนโมเดลการเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน (Unfolding Model) 

แนวคิดหลักคือ 1) มีหลายวิธีหรือเสนทาง (Path) ท่ีคนใชในการออกจากงาน 2) เสนทางถูกเปดเผย

ในชวงเวลาท่ีแตกตางกันมีเสนทาง 4 แบบ และทฤษฎีภาพลักษณมีบทบาทใน 3 เสนทาง เสนทาง 1: 

ไมเกี่ยวกับทฤษฎีภาพลักษณ เสนอวาเหตุการณชอค (Shock) เปนตัวกระตุนหรือสงสัญญาณท่ี

สอดคลองกับแผนเชิงจิตใจท่ีมีอยู (Preexisting Script or Plan) และเกิดการลาออกของพนักงาน เหตุ

การณชอค หมายถึงเหตุการณท่ีทําใหบุคคลคิดเกี่ยวกับการลาออกทันที  เสนทาง 2: เหตุการณชอค

เกิดขึ้น เปนสาเหตุใหพนักงานใชภาพลักษณเชิงคานิยม ภาพลักษณเชิงเปาหมาย และภาพลักษณ

เชิงกลยุทธ ในการทบทวนการเกาะติดและการยดึม่ันผูกพันกับองคการ หรือพูดแบบงายคนพยายาม

จับคูเหตุการณท่ีเกิด เชน การไมไดความชอบ การโตเถียงกับผูรวมงาน เขากับภาพลักษณท่ีมีอยูของ

ตนเอง ถาถึงขีดท่ียอมรับวาไมเขากัน คนก็จะเลือกลาออกจากองคการดวยความสมัครใจ หรือ

พยายามปรับภาพลักษณตนเองใหเขากับองคการ เสนทาง 3: ทฤษฎีภาพลักษณเขาสูกระบวนการ 2 

ครั้ง 1) หลังจากเหตุการณชอค พนักงานจะทบทวนประเมินตนเองซํ้าเหมือนเสนทางสอง ถาไม

เหมาะสมเขากันไมได จะมีความไมพึงพอใจในงาน และจะคนหาทางเลือกของงานใหมทันที         

2) ถางานใหมผุดบังเกิดขึ้นมา พนักงานก็จะใชภาพลักษณของตนเองในกระบวนการตัดสินใจเลือก

งานใหม เริ่มดวยการทดสอบความสอดคลองเขากันได (Compatibility Test) เม่ือมีมากกวา 1 ทาง 

เลือก ก็จะใชการทดสอบเชิงผลกําไร (Profitability Test) เพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกงานที่จะไปทํา

กับงานท่ีทําอยู ถาทางไหนดีกวาก็จะเปนการตัดสินใจยอมรับทางเลือกนั้น ซ่ึงผลลัพธอาจเปนการ

ตัดสินใจลาออกจากงาน เสนทาง 4: เปนการสะสมความไมพึงพอใจในงาน ไมใชเหตุการณชอค แต

เปนไปตามกระบวนการดั้งเดิมของการลาออกท่ีไดวิจัยมาแตเดิม (Hom and Griffeth, 1995) ทําให

เกิดกระบวนการคนหาทางเลือกงานใหมเชนเดียวกับเสนทางสาม พนักงานจะคัดกรองทางเลือก

โดยใชภาพลักษณของตนเองและใชการทดสอบความสอดคลองเขากันได และอาจใชการทดสอบ

ผลกําไร กรณีมีทางเลือกคูแขงมากกวา 1 ทางเลือก (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 ลักษณะของเสนทางการตัดสินใจ (Characteristics of Decision Paths) 

 

 เสนทาง 1 เสนทาง 2 เสนทาง 3 เสนทาง 4 

1) เหตุการณชอค (shock) มี มี มี ไมมี 

2) อาการแสดงของชอค (sign) + 0 - - + 0 - N/A 

3) สอดคลองกับแผนการตัดสินใจที่มี

อยูแลว (Matching  Decision frame) 

มี ไมมี ไมมี N/A 

4) ประเมินภาพลักษณตนเอง 

(Evaluation of images) 

ไมมี มี 

ตัดสินใจวา

สอดคลองหรือไม 

มี 

ตัดสินใจวาสอด 

คลองหรือไม 

มี 

ตัดสินใจวาสอดคลอง

หรือไม 

5) สัมพันธกับความไมพึงพอใจในงาน ไมมี มี มี มี 

6) คนหาทางเลือกงานใหม  

(Search for job alternatives) 

ไมมี ไมมี มี  

ไมมี 

 

มี 

7) ประเมินทางเลือกงานใหม  

(Evaluate Job alternatives) 

ไมมี ไมมี มี 

ตัดสิน วิเคราะห

เชิงเหตุผล 

 

ไมมี 

 

มี 

ตัดสิน 

วิเคราะหเชิง

เหตุผล 

8) ตัดสินใจลาออก (หรือคงอยู) อัตโนมัติ ควบคุมได ควบคุมได ควบคุมได 

 

แหลงท่ีมา: Lee and Mitchell, 1994. 

 

3.3.1.2 การฝงตัวหรือการคงอยูในงาน (Job Embeddedness): Mitchell, Holtom,  

Lee and Erez (2001) เสนอโครงสรางใหมของการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณของการคงอยูของพนักงาน หรือตอบปจจัยหลักของคําถามวา “ทําไมคนถึงยังคงอยูใน

องคการ” แนวคดิการลาออกแบบเดิมมีรากฐานมาจากวรรณกรรมการยึดติด(Attachment Literature) 

ของ March and Simon (1958) ท่ีใชการรับรูการเคล่ือนยายออกจากงาน เม่ือมีทางเลือกของงาน  

และการรับรูความปรารถนาของการเคล่ือนยายออกจากงานเม่ือมีความไมพึงพอใจงาน การลาออก 

จากงานเริ่มดวยคนมีความไมพึงพอใจงาน คนหาทางเลือกงานใหม เปรียบเทียบทางเลือกกับงาน

ปจจุบัน ใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชคานิยม และลาออกจากงานถาตัดสินใจวางานใหมดีกวา 

(Mobley, 1977) ทัศนคติในงานและทางเลือกของงานทํานายความตั้งใจลาออกจากงาน (Intent to 

Leave) ซ่ึงมากอนการลาออกจากงาน โมเดลลาออกดั้งเดิมสวนใหญ (March and Simon, 1958; 

Mobley, 1977; Price and Mueller, 1981; Steers and Mowday, 1981; Hom and Griffeth, 1995) 



  84 

 

เสนอตัวแปร 2 กลุม 1) ทัศนคติในงาน (Job Attitudes): ความพึงพอใจ และความผูกพันตอองคการ 

2) ความสะดวกของการเคล่ือนยายออกจากงาน (Ease of Movement): สะทอนในการรับรูทางเลือก

ของงานและพฤติกรรมคนหางาน แตงานวิจัยพบวามีผลลัพธท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติปานกลาง งาน

อภิวิเคราะหของ Griffeth, Hom and Gaertner (2000) พบวา ตัวแปรเชิงทัศนคติอธิบายการลาออก

ไดเพียง 4 - 5% ซ่ึงคอนขางนอยโดยเฉพาะผลจากการรับรูโอกาสในการลาออก ตรงกับ Maertz and 

Campion (1998) ซ่ึงสรุปวา แมวาจะมีการเช่ือมโยงระหวางทัศนคติ การรับรูทางเลือกของงาน การ

คนหางานและการลาออก แตผลลัพธคอนขางต่ํา แสดงวายังมีตัวแปรอ่ืนท่ีขาดไปในการอธิบายการ

ลาออกของพนกังาน  งานวิจัยเกี่ยวกับการลาออกเนนนอยวา พนักงานตัดสินใจอยางไรในการคงอยู

ในองคการ และปจจัยอะไรท่ีวัดการคงอยูในองคการ 

  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการลาออกในทิศทางแตกตางออกไป มาจาก Hulin (1991) 

เกี่ยวกับโครงสรางการถอนตัวจากงาน ทําใหเขาใจตัวทํานายของการยึดติดองคการ เชน การมาสาย

และการขาดงาน Barrick and Mount (1996) และ Chan (1996) ศึกษาความแตกตางของบุคคลเชน

ความมีสติรูผิดชอบ (Conscientiousness) ท่ีมีผลตอการลาออก ไดชุดของปจจัยเปน 3 กลุม 1) ปจจัย

ไมเกี่ยวกับงาน: จากงานวิจัยดั้งเดิม ไดแก การยึดติดครอบครัวและความขัดแยงระหวางงานและ

ครอบครัว ในงานวิจัยใหมอธิบายความสัมพันธระหวางชีวิตครอบครัวและงาน Cohen (1995) 

พบวา ความผูกพันตอปจจัยท่ีไมเกี่ยวกับงาน เชน ครอบครัว งานอดิเรก การไปโบสถ มีผลตอ

ทัศนคติในงาน และการยึดติดกับงาน Lee and Maurer (1999) พบวา คูสมรสและบุตรท่ีบาน เปนตัว

ทํานายในการออกจากงานที่ดีกวาความผูกพันตอองคการ 2) ตัวทํานายดานองคการตัวอ่ืน: ปจจัย

หลายตัวมีความสัมพันธเชิงประจักษกับการคงอยูองคการ การกระตุนใหคงอยูอาจมาจากการทํางาน

กับกลุมหรือโครงการท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหเกิดความผูกพันมากกวาการดึงดูดคนใหเขามาในงาน

หรือองคการ Cohen and Bailey (1997) พบวา บริษัทหลายแหงใชทีมงานชักจูงใหเกิดการยึดติดกับ

องคการ Reichers(1985) เรียกการยึดติดวา ความผูกพันเชิงองคประกอบ(Constituent Commitment) 

หมายถึง การยึดติดกับสหภาพ ทีมงาน และกลุมเกี่ยวพันกับงาน  3) ทฤษฎีใหมของการลาออก: 

งานวิจัยโมเดลการเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน (Lee and Mitchell, 1994; Lee, 

Mitchell, Holtom, McDaniel and Hill, 1999) ระบุ 4 เสนทางในการลาออกจากงาน โดยพบวา การ

ลาออกจากงาน 1) สัมพันธกับความพึงพอใจในงาน  2) ไมคนหางานกอนลาออกจากงาน 3) ลาออก

จากงานเพราะเหตุการณสําคัญท่ีเรียกวา เหตุการณชอค มากกวาทัศนคติเชิงลบ บางครั้งก็ไมเกี่ยวกับ

งาน เชน การยายงานของคูสมรส เปนคําตอบวาทําไมโมเดลเชิงทัศนคติทํานายการลาออกไดเพียง

ปานกลาง ในหลายกรณีทัศนคติเชิงลบหรือการคนหางานใหม ไมเกี่ยวของกับการลาออกจากงาน  

ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดดั้งเดิม เปนท่ีมาของโครงสรางการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน   
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การฝงตัวในงาน (Job Embeddedness) หมายถึง กลุมของส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน  

มีอิทธิพลตอ การคงอยูของพนักงาน แนวความคิดนี้มีรากฐานจากงานวิจัยหรือทฤษฎี 2 ประการ   

1) รูปภาพฝงลึก (Embedded Figures): เปนรูปภาพท่ีใชในการทดสอบเชิงจิตวิทยา ภาพจะถูกฝงลึก

ในพ้ืนหลัง การฝงตัวของภาพจะยึดติดหรือเช่ือมโยงกับส่ิงแวดลอมในหลายวิธี เปนเครือขายของ

แรงและการเช่ือมตอ ซ่ึงการติดนี้อาจหลวมหรือแขง็แกรงขึ้นกับหลายปจจยั ถาฝงลึกก็จะมีหลาย

ปจจัยท่ีแข็งแกรงและใกลชิด ในทางตรงขามก็จะออน (Witkin et al., 1962) 2) ทฤษฎีสนามพลัง 

(Field Theory) Lewin (1951): เสนอวา คนมีชวงชีวิตการรับรูท่ีเขาใจชีวิตของตนเองและการ

เช่ือมโยงติดตอรวมกับบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจนอย มาก ใกลหรือหาง ซ่ึงแนวคิดนี้นํามาพรรณนาการฝงตัว

หรือการคงอยูในงานวา คลายเครือขายหรือใยแมงมุมท่ีโยงใยบุคคลเขามาติดบวง คนท่ีมีการคงอยู

นานก็มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีใกลชิดมากมาย องคประกอบของส่ิงตาง ๆ อาจหลากหลาย ซ่ึงมีวิถีแตก 

ตางกันในการฝงตัวในงาน จุดเนนอยูท่ีภาพรวมของการฝงตัวในงานมากกวาองคประกอบเฉพาะ 

การตัดสินใจคงอยูในองคการไมใชแคดานตรงขามกับการตัดสินใจลาออก ปจจัยท่ีสงผลตอการ

ลาออกอาจแตกตางอยางมากจากท่ีสงเสริมใหคงอยู แตมีงานวิจัยนอยในกระบวนการของการคงอยู

ในงาน จุดวิกฤตของการฝงตัวในงานมี 3 มิติ  1) มิติการเช่ือมโยง(Links): ขนาดในการเช่ือมโยง

ของบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือกจิกรรม 2) มิติความเหมาะสมสอดคลอง (Fit): ขนาดของงานและ

ชุมชนท่ีมีความเหมือนหรือเหมาะสมสอดคลองกับดานอ่ืนของชวงชีวิตบุคคลนั้น 3) มิติการสูญเสีย

(Sacrifice): ความงายในการตัดขาดการเชื่อมโยง อะไรคือส่ิงท่ีบุคคลตองหยุดทําถาตองออกจาก

งาน เชน ถาตองยายไปเมืองอ่ืนหรือหางบาน จุดวิกฤตจากมิติท้ังสามกับองคการและชุมชนท่ีลอม 

รอบตัวบุคคล เกิดเปนตารางตาขายท่ีสงผลตอการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน 

1) มิติการเช่ือมโยง (Links): นิยามการเชื่อมโยง หมายถึง รูปแบบเปน 

ทางการและไมเปนทางการ ในการติดตอระหวางบุคคลและสถาบันหรอืบุคคลอ่ืนและกลุมท้ังใน

งานและนอกงาน การฝงตัวในงานแสดงใหเห็นจํานวนของสายใยเช่ือมโยงระหวางพนักงานและ

ครอบครัวของเขาในเครือขาย โยงใยเชิงสังคม เชิงจิตใจ และเชิงการเงิน จํานวนของการเช่ือมโยง

เปนเหตุผลสําคัญของการเลือกในการคงอยูในงาน การติดตอบางอยางอาจสําคัญไมเทากัน แตมิติ

การเช่ือมโยงรวมทุกระดับของการติดตอ ส่ิงเหลานี้รวมทั้งส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับงาน และไมใชงาน 

ตั้งแตเพ่ือนฝูงและกลุมในท่ีทํางาน นอกท่ีทํางาน ชุมชนและส่ิงแวดลอมรอบตัวในท่ีทํางานและท่ี

พักอาศัย ปจจัยเช่ือมโยงระหวางคนกับเครือขายใยแมงมุม ยิ่งมีมากเทาไร การท่ีคนจะยึดติดกับงาน

และองคการย่ิงมีมากเทานั้น โดยเนนท่ีการเช่ือมโยงท่ีชัดเจนมองออก มากกวาความแตกตางของ

กลุมประชากร คํานิยามท่ีชัดเจนของการเช่ือมโยงอยางกวาง คือ การเช่ือมโยงท่ีชัดเจน  
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งานวิจัยท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้ สวนใหญเนนท่ีความสัมพันธในงาน 

Price and Mueller (1981) รายงานวาความพึงพอใจในเพ่ือนรวมงานเปนปจจัยท่ีลดการลาออกจาก

งาน Reichers (1985) เสนอวา ความผูกพันในทีมหรือบุคคลอ่ืนในงาน ทําใหเกิดความผูกพันตอ

องคการ และลดการลาออกจากงาน Becker (1992) เพ่ิมความผูกพันตอผูบริหารระดับสูง ผูนิเทศ

งาน และสหภาพ คนอาจคงอยูในงานเพราะความสัมพันธพิเศษ เชนโอกาสในการทํางานกับคนเกง 

หรือรวมงานกับคนท่ีทุมเทใหกับงาน Abelson (1987) ศึกษาตัวแปรท่ีเกีย่วของท้ังในงานและนอก

งาน พบวา การมีอายุมากขึ้น แตงงาน ทํางานนานขึ้น และมีบุตรเกี่ยวของกับการคงอยูมากกวาการ

ออกจากองคการ ตรงกับ Blegen, Mueller and Price (1988) แสดงวา ความรับผิดชอบในครอบครัว 

และจํานวนเด็กทําใหการคงอยูในงานเพ่ิมขึ้น Reichers (1985) แสดงมิติหนึ่งของความผูกพัน คือ

ความผูกพันตอชุมชน เชน Silicon Valley ท่ีมีคนงานท่ีมีความรูอยูในสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปน

เครือขาย ปจจยัการเช่ือมโยงมีผลตอการคงอยูใน 2 วิธี 1) จํานวนของการเช่ือมโยง: กดดันใหปจเจก

บุคคลคงอยูในงาน การคิดเปล่ียนงานสงผลสะทอนถึงเครือขายความสัมพันธของเขา 2) บุคคลท่ี

เปนเพ่ือนท่ีใกลชิด: อาจกดดันใหคงอยูในงาน เชน สมาชิกในทีมโครงการ อาจกดดันใหอยูรวมงาน

จนกวางานท่ีไดรับมอบหมายจะสําเร็จ O’Reilly, Caldwell, and Barnett (1989) ใชคําวา การบูรณา-

การเชิงสังคม (Social Integration) ในการอธิบายสวนของ กระบวนการเช่ือมโยง Cohen (1995) 

เสนอวางานอดิเรก และกิจกรรมที่โบสถก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ  

สรุปไดวา คนมีการเช่ือมโยงหลายดานของชีวิต การออกจากงาน ซ่ึงอาจมี 

สวนเกี่ยวของกับบาน กลายเปนการจัดแจงใหมของการเชือ่มโยงเหลานี ้

2) มิติความเหมาะสมสอดคลอง (Fit): นิยามความเหมาะสมสอดคลอง  

หมายถึง การรับรูความสอดคลองเขากันไดหรือความสะดวกสบายของพนักงาน กับบริบทของใน

งานและนอกงาน ตามทฤษฎีนี้ไดแก คานิยมของพนักงาน เปาหมายเชิงอาชีพและ แผนในอนาคต 

ตองเหมาะสมสอดคลองกับวฒันธรรมขององคการ ความตองการความรู ทักษะ และความสามารถ 

ของพนักงานท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน พนักงานจะพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองของตนเอง

กับชุมชน และส่ิงแวดลอมรอบตัวเอง ความเหมาะสมสอดคลองยิ่งมากเทาไร พนักงานย่ิงมีความ 

รูสึกยึดติดกับวิชาชีพและองคการมีผลตอการคงอยูนาน และมีผลตอการลาออกนอย 

 งานวิจัยท่ีสนับสนุนแนวคิดนี ้Schneider (1987) เสนอวาองคการมีแนว 

โนมตองการคนท่ีเหมือนกัน คนท่ีไมมีความเหมาะสมสอดคลองตองออกจากองคการ O’Reilly, 

Chatman, and Caldwell (1991) พบวา ความไมเหมาะสมหยุดเร็วกวาความเหมาะสม ใชเวลาการ 

ทํางานในองคการ 20 เดือนขึ้นไป Chatman (1991) เสนอวา เม่ือพนักงานสรุปวา    การเขามาทํางาน  
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เกิดความไมเหมาะสมสอดคลองกับองคการ พนักงานจะไปจากองคการ Villanova et al. (1994) 

พบวา การขาดความเหมาะสมสอดคลองทํานายการลาออกจากองคการ มีการวิจยัวาทําอยางไรเพ่ือ

เพ่ิมความเหมาะสมสอดคลอง Westaby (1999) เสนอวา โอกาสในการอบรมและความชํานาญท่ี

ดีกวาจะเพ่ิมความเหมาะสมสอดคลอง Kristof-Brown, Bono, and Laurer (1999); Cable and 

Parsons (1999) แสดงกระบวนการของกลอมเกลาทางสังคมของพนักงานใหมมีอิทธิพลอยางมาก

ตอความเหมาะสมสอดคลองและทําใหพนักงานคงอยูในองคการ Cable and Judge (1996) และ 

Werbel and Gilliland (1999) รายงานวาคนคัดเลือกงานบนพื้นฐานของคานิยมท่ีสอดคลองกัน การ

เลือกงานครั้งแรกและการกลอมเกลาทางสังคม เกี่ยวของกับการรับรูความเหมาะสมสอดคลอง 

ดังนั้นความเหมาะสมสอดคลองในงานควรพิจารณาในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน ความเหมาะ 

สมสอดคลองอาจเปนการรับรูความเหมาะสมสอดคลองภายนอกในมิติดานชุมชน เชน รูปแบบและ

ขนาดของเมืองท่ีทํางาน ตําแหนง อากาศ ความเจริญหูเจริญตา และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในเมือง 

ตัวอยางเชนมหาวิทยาลัยอยูใกลท่ีทํางาน ทําใหเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของวิชาชีพไดงาย มี

กิจกรรมพักผอนหรือกิจกรรมบันเทิงนอกที่ทํางาน เชน ตกปลา เลนสกี ความเหมาะสมสอดคลอง

อาจไมเกี่ยวกับงานหรือองคการ เชนความรูสึกเกลียดเมืองนิวยอรกหรือ รัก IBM ซ่ึงบูรณาการเปน

สวนหนึ่งของการฝงตัวในงาน โดยสรุปการเคล่ือนยายงานตองมีการตั้งมาตรฐานใหมของความ

เหมาะสมสอดคลอง แมวาจะเปนงานใหมท่ีไมมีการเคล่ือนยายงาน ก็มีผลรบกวนแบบแผนทั่วไป

ของพนักงาน ความเหมาะสมสอดคลองท่ีด ีท้ังภายในและภายนอกงาน จะเพ่ิมการคงอยูในงาน  

3) มิติการสูญเสีย (Sacrifice): นิยามการสูญเสียหรือเสียสละ หมายถึง  

การดักจับบางส่ิงบางอยางซ่ึงบางคนจําตองยกเลิกหรือหยุดทํา เม่ือลาออกจากงาน เปนการยอมรับ

การสูญเสียของส่ิงของหรือผลประโยชนเชิงจิตใจ ท่ีไดรับอยูตลอดหรืออาจจะไดรับในอนาคต เม่ือ

ลาออกจากงาน บุคคลอาจสูญเสียการมีเพ่ือนรวมงานท่ีถูกใจ โครงการท่ีนาสนใจ หรือการเชิดชู

พิเศษในตําแหนงของตนเอง ปจจัยประโยชนทางการเงินท่ีไมตามไปดวยถาออกจากงาน เชน สวน

แบงหุน หรือแผนสวัสดิการสิทธิประโยชนพนักงาน อาจทําใหตองพิจารณาการลาออกใหม ยิ่ง

พนักงานตองสูญเสียเม่ือออกจากงานมากเทาไร การออกจากองคการย่ิงยากมากขึ้น (Shaw et al., 

1998) การเปรียบเทียบเรื่องเงินเดือนและผลประโยชนท่ีไดรับ เห็นงายในสภาพแวดลอมของการ

วางงานนอย การปรับเปล่ียนตนทุน เชนการเพ่ิมแผนสวัสดิการใหมดานรักษาพยาบาล เบ้ียบํานาญ 

stock options ท่ีสอดคลองกับความตองการพนักงาน จะเกี่ยวของกับปจจัยการสูญเสีย ซ่ึงเกี่ยวของ

กับการลาออกจากงาน (Gupta and Jenkins, 1980) สวนใหญมิติการสูญเสียวัดท่ีความพึงพอใจใน

งานหรือความผูกพันตอองคการ สวนใหญความพึงพอใจในงาน รวมผลประโยชนท่ีอาจตองสูญเสีย

ถาออกจากงาน แตไดรับถายังคงอยูในงาน เชน การเล่ือนตําแหนง วันพักผอนพิเศษสําหรับอาจารย
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ในมหาวิทยาลัยหลังปท่ี 6 ของการทํางาน ปจจัยตาง ๆ นี้งายในการวัดและเปรียบ เทียบกับทางเลือก

งานอ่ืน ปจจัยท่ีเห็นไมชัดและวัดไมบอย ไดแก รูปแบบ 2 ประการของปจจัยในงาน 1) มิติเชิง

โครงสรางและสถาบัน: เชน โอกาสสําหรับความกาวหนาในงาน การฝกอบรม และความม่ันคงใน

งาน 2) การลงทุนในคน: คนไดรับความรูท่ีมีเอกลักษณเชิงสถาบัน ในการชวยแกปญหา ในองคการ

ไดสําเร็จ เชน สํานักงานของเขาไดรับการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมขึ้น (Shaw et al., 1998) การเสียสละ

ดานชุมชน เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายงาน การโยกยายจากชุมชนท่ีดึงดูดและปลอดภัย มีคนรอบ

ขางช่ืนชอบและนับถือคอนขางยากในการตัดสินใจ มีความสําคัญแคเปล่ียนงาน โดยยังไม

เคล่ือนยายออกจากท่ีทํางาน โดยสรุป ถาบุคคลไดรับการฝงตัวอยูในงาน เขาจะยกเลิกทางเลือกงาน

ใหม ซ่ึงจําเปนตองเคล่ือนยายจากงานท่ีมีชุดของส่ิงของหรือผลประโยชน ท่ีอาจตองสูญเสียหรือ

เสียสละไป ในภาพโดยรวมมิติท้ัง 3 ประการ ไดแก การเช่ือมโยง ความเหมาะสมสอดคลอง และ

การสูญเสีย ไมสามารถสัมผัสในการทบทวนวรรณกรรมของการลาออก แตรูสึกถึงความสําคัญจาก

การฝงตัวหรือการคงอยูในงานของพนักงาน 

  3.3.1.3 การประยุกตโมเดลเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจและโครงสรางการฝง

ตัวในงานในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการคงอยูของกลุมเทคนิควิชาชีพ: Maurer, Lee, 

Mitchell (2003) ประยุกตโมเดลการลาออกและการฝงตัวในงาน ในการกําหนดกลยุทธและนโยบาย

ในการคงอยูของกลุมเทคนิควิชาชีพ ดังนี ้

1) การประยุกตโมเดลการลาออก: แบงเปน นโยบายในการจัดทําแผน 

เฉพาะกลุมวิชาชีพ และกลยุทธในการจัดการเหตุการณชอค  

(1) นโยบายทรัพยากรมนุษยใชในการจัดการแผนของบุคคลท่ีมี 

ความสําคัญใหคงอยูในองคการ: ใชวิธีการจัดทําแผนในการจางงาน เริ่มจากแผนปองกันเฉพาะกลุม 

รูปแบบแผนกลุมเทคนิควิชาชีพ เชน เปาหมายวิชาชีพ แผนการศึกษา แผนตามเปาหมายวิชาชีพ 

เปนประโยชนในการจางบุคคลท่ีมีแผนตนเองเหมาะสมสอดคลองกับงานและโอกาสความกาวหนา

ในอาชีพ แผนเฉพาะกลุมวิชาชีพนี้เปนเคร่ืองมือท่ีกลุมวิชาชีพใชในการขับเคล่ือนความตองการ

กาวหนาในวิชาชีพ เชนการศึกษาตอในองคการ  

(2) กลยุทธทรัพยากรมนุษยใชในการจัดการเหตุการณชอคท่ีมี 

ผลตอกลุมเทคนิควิชาชีพ: แบงเปน เหตุการณชอคท่ีเปนปจจัยผลักดัน (“Push” Shocks) และ

เหตุการณชอคท่ีมีสวนดึงดูด (“Pull” Shocks) 

 

 

 



  89 

 

 เหตุการณชอคท่ีเปนปจจัยผลักดัน: นํามาสูการท้ิงแผนแตแรก 

ท่ีวางไว (เสนทาง1) และการหยุดงานทันทีแมวายังไมมีงานใหม (เสนทาง2) การปองกันพนักงาน

จากเหตุการณชอคจากเสนทางแรก โดยวิธีการแสดงภาพจําลองการทํางานหรือโปรแกรมรางวัลจาก

การทํางาน จะเหมือนการฉีดวคัซีนกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันกอนการปฏิบัติงานจริงในองคการ เชน 

การพิจารณาปรับเงินเดอืนตามชวงเวลาการทํางาน การวางโปรแกรมการพัฒนาความรูตอเนื่อง 

สําหรับเสนทางสอง จําเปนตองระบุเหตุการณเฉพาะท่ีกลุมวิชาชีพเทคนิคตอตานอยางมาก พบวามี 

3 ขอ 1) เหตุการณชอคจากการขาดประสบการณในงานเนื่องจากเปนการเริ่มทํางานใหม   2) ความ

ขัดแยงระหวางผลประโยชนทางการจัดการกับจริยธรรมหรือเทคนิคเชิงวิชาชีพ 3) ความตึงเครียด

ภายในองคการ ระหวางองคการ และกลุมเทคนิควิชาชีพ เปนผลมาจากการปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในองคการท่ีออกแบบไมด ี และไมตรงตามความคาดหวังของกลุมเทคนิควิชาชีพ 

โดยเสนอใหสนใจใน 3 ประเด็น 1) การแสดงภาพจําลองการทํางานหรือโปรแกรมรางวัลจากการ

ทํางาน: เปาหมายเพ่ือถายทอดขอมูลเกี่ยวกับบทบาทและความเปนอิสระของวิชาชีพ ในการตัดสิน 

ใจในเหตุการณวิกฤตเหลานั้น เพ่ือจัดระบบความคาดหวังใหมท่ีตรงตามความเปนจริง ลดการสงผล

ของเหตุการณชอคตอการตัดสินใจในการลาออกกะทันหันของกลุมเทคนิควิชาชีพ 2) กลไกเฉพาะ

ในการลดความเขมขนของเหตุการณชอคเม่ือเกิดขึ้น: เชน การรองเรียนเปนทางการ หรือบอรดวิชา 

ชีพมาตรฐานภายใน เพ่ือลดผลของความไมยุติธรรมจากการทํางานของกลุมเทคนิควิชาชีพท่ีอาจ

เกิดขึ้นในองคการ 3) การออกแบบนโยบายทรัพยากรมนุษยท่ีรบกวนความตองการของกลุมเทคนิค

วิชาชีพ: เหตุการณชอคจากการประเมินผลอาจลดโดยมาตรฐานวิชาชีพและผูประเมินท่ีมีศักยภาพ  

 เหตุการณชอคท่ีมีสวนดึงดูด: ในเสนทาง 3 เหตุการณชอคมีสวน 

ดึงดูดโดยทางเลือกท่ีดึงดูดในการตัดสินใจ เพราะเสนทาง 3 มีผลในการตัดสิน ใจชากวาเสนทาง 1 

และ 2 กลยุทธจึงเนนในการปองกันเหตุการณนอยกวา (Shaw et al., 1998) และใชกลยุทธเกี่ยวของ

กับวิธีท่ีกลุมเทคนิควิชาชีพประเมินทางเลือกท่ีดงึดูดในการตัดสินใจ เชนความตองการพัฒนาความ

ชํานาญดานเทคนิคของตนเอง และการแขงขันดานการเงินในตลาดแรงงาน นายจางตองพิจารณา

การลอใจดวยความกาวหนาในวิชาชีพ และคาตอบแทนท่ีสูงในการแขงขันกับบริษัทคูแขง  ในดาน

การพัฒนาสายอาชีพและการฝกอบรมสามารถทําไดในขณะทํางาน ใชวิธีการวางแผนทรัพยากร

มนุษยโดยไมตองเปล่ียนงาน สวนคาตอบแทนใชกลยุทธการตลาดท่ีสอดคลองกับกลุมเทคนิค

วิชาชีพ แตการเพ่ิมมากเกินไปก็สงผลเสียตอเหตุการณชอคในเสนทางสอง จากความไมเทาเทียมกัน

ในการจายคาตอบแทนมากเกินไป (Lee and Maurer, 1997) นายจางควรเนนท่ีความยุติธรรมของ

ระบบการจายคาตอบแทน โดยใหความม่ันใจถึงการปรับปรุงใหทันสมัย มีการส่ือสาร และบริหาร

อยางมีประสิทธิผล 
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2) การประยุกตของการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน: สําหรับผูจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย การสรางการฝงตัวอยูในงานเปนการใหความสนใจวิธีการและกระบวนการในการ

ปรับปรุง ความเหมาะสมสอดคลอง (Fit) และการเช่ือมโยง (Link) ของนายจางกับกลุมเทคนิค

วิชาชีพ ขณะท่ีเพ่ิมตนทุนของการลาออกจากองคการ (Sacrifice)  

(1) กลยุทธทรัพยากรมนุษยใชในการจัดการความเหมาะสมสอด  

คลองของงานกับองคการ:ความเหมาะสมสอดคลองกับองคการ(Organizational Fit) หมายถึงขนาด

ท่ีพนักงานยอมรับวาตนเองเขาได เชิงเทคนิคและเชิงจิตใจ ท้ังกับสภาพงานและสภาพองคการ 

(Mitchell et al., 2001) วิธีท่ีผูปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยใชเพ่ิมความเหมาะสมสอดคลองของงาน

กับองคการในการจับคูกับพนักงานใหม เพ่ิมความเช่ือมโยงใหอยูกับองคการนานขึ้นเริ่มตนดวยการ

แกไขขอจํากัดเรื่องขอมูลของงาน โดยการใชกลยุทธท่ีมีประสิทธิผลในการใหขอมูลแกนักศึกษาท่ี

เพ่ิงจบใหมในการหางานทําท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับวุฒิสามารถของเขา งานวิจัยแนะนําวิธีในการให

ขอมูลแกผูสมัครกอนการจางงาน ในการเลือกงานหรือองคการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับตนเอง มี 2 

วิธี คือ 1)  การแสดงภาพจําลองการทํางานหรือโปรแกรมรางวัลจากการทํางาน: (Wanous,1992) วิธี

นี้ทํานายทางเลือกของผูสมัครโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับหนาท่ีในงาน และกิจกรรมท่ีเหมาะสมใน

งาน 2) การสัมภาษณการจางงาน:  การสัมภาษณอยางไรท่ีจะเพ่ิมขอมูลความเหมาะสมสอดคลอง

ของงานและองคการ กับผูสมัครและนํามาเปนเกณฑในการคัดเลือก นอกจากใชกลยุทธกอนการ

จางงานแลวกลยุทธหลังการจางงานสามารถปรับปรุงการรับรูของกลุมเทคนิควิชาชีพ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับองคการและงาน  การพัฒนาสายอาชีพหมายถึงกระบวนการซ่ึงองคการตองการจับคู

กับความสนใจและความแข็งแกรงของพนักงานองคการ แสวงหากลยุทธหรือเทคโนโลยีสําหรับ

โปรแกรมการพัฒนาสายอาชีพท่ีมีประสิทธิผลในกลุมเทคนิควิชาชีพ  

(2) กลยุทธทรัพยากรมนุษยใชในการจัดการการเช่ือมโยงใน  

องคการได: การเช่ือมโยง (Links) หมายถึง การติดตอท่ียอมรับไดระหวางบุคคลและคนอ่ืนหรือ

กลุมในองคการ เปาหมายของผูจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวของกับการสรางการเชื่อมโยง คือ 

คนหาวิธีในการพัฒนาการผูกมัดบุคคลกับกลุมในองคการหรือองคการ งานวิจัยเสนอ 2 มุมมอง    

1) ความจงรักภักดีและความผูกพันของทีม: Thamhain and Wilemon (1987) วิจัยในทีมโครงการ

พบวาสมรรถนะเชิงเทคนิคและวิชาชีพนิยมของสมาชิกทีม ทําใหเกิดการยอมรับเชิงเทคนิควิชาชีพ

ของความจงรักภักดีและความผูกพันของทีม โดยเสนอวาควรยินยอมใหบุคคลมีสวนรวมในการ

คัดเลือกสมาชิกทีมโครงการ เปนการเพิ่มการเกาะติดมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีประสิทธิผล 2) พันธะใน

โครงการสําคัญและซับซอน: Allen and Katz (1995) พบวากลุมเทคนิควิชาชีพถูกขับเคล่ือนดวย

ความตองการกาวหนาในทักษะและเอกลักษณเชิงวิชาชีพ โดยการทํางานในโครงการท่ีสําคัญและ
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ซับซอน การเช่ือมโยงระหวางกลุมทําไดโดยใหตัวหลักมีสวนรวมในการเลือกสมาชิกในโครงการ 

ท่ีตองการเพ่ิมพูนทักษะ และมีช่ือในโครงการเชิงเทคนิคท่ีมีความสําคัญของบริษัท 3) การยกยอง

เชิงวิชาชีพ: Kleingartner and Anderson (1987) เพ่ิมการผูกมัดกับองคการโดยการยกยอง

ความสําเร็จเชิงวิชาชีพ 4) การสนับสนุนดานการเงิน: ในการสนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาชีพ เชน การ

เดินทางเพ่ือไปประชุมดานวิชาชีพ  

(3) กลยุทธทรัพยากรมนุษยใชในการจัดการการสูญเสียส่ิงท่ี 

เกี่ยวของกับการลาออกจากงาน: การสูญเสียหรือเสียสละ หมายถึง ตนทุนเสียโอกาสท่ีคนตองจาย

ถาเขาออกจากงาน นายจางปองกันการเปล่ียนงานของกลุมเทคนิควิชาชีพ โดยการใหแรงจูงใจ

ทางการเงินเพ่ือใหอยูนานขึ้น เชน โบนัสการอยูนาน กองทุนเกษียณ หุนบริษัท แมวากลยุทธเหลานี้

จะดึงดูดและทําใหกลุมเทคนิควิชาชีพคงอยูในบริษัท คุณคาท่ีจะนํามาสูการยอมรับการเสียสละท่ี

เกีย่วของกับการลาออกจากงานอยูท่ีตลาดแรงงาน ซ่ึงบริษัทคูแขงใหขอเสนอท่ีเหมือนกันหรือดีกวา

กับพนักงาน ผูจัดการทรัพยากรมนุษยอาจมีขั้นตอนในการเก็บความลับ เกี่ยวกับสวนแบงหุนท่ี

ใหกับพนักงาน และกลุมเทคนิควิชาชีพอาจตองเสียสละสวนแบงหุนของตัวเองถาเปล่ียนนายจาง 

Maurer and Zugelder (2000) ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาความลับเรื่องสวนแบงหุนใน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและเสนอกลยุทธ 3 ขอในการสูญเสียท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนงาน

ในกลุมเทคนิควิชาชีพ 1) การทําสัญญาการไมเปดเผยขอมูลบริษัท: โดยการลงนามในสัญญาท่ีระบุ

วาพนักงานไมสามารถเปดเผยขอมูลลับของบริษัทระหวางการจาง โดยไมไดรับอนุญาตเปนการ

เฉพาะ 2) การทําสัญญาการไมแขงขัน: เพ่ือเพ่ิมการรับรูการสูญเสียถาพนักงานปรารถนาจะถายโอน

ความรูใหกับคูแขง หรือสรางธุรกิจใหมเพ่ือแขงขันกับนายจาง ขอตกลงในสัญญาจะครอบคลุม

มาตรฐานพ้ืนท่ีและเวลา เชน ชวงเวลาหลังออกจากงานท่ีไมสามารถเปดเผยขอมูล 3) การทําสัญญา

ส่ิงประดิษฐของพนักงาน: เพ่ือใหพนักงานมอบผลประโยชนท้ังหมดของส่ิงประดิษฐท่ีเกิดจากขอบ 

เขตการจางงานในบริษัท   

โดยสรุปโมเดลการลาออกและมิติการฝงตัวในงาน พัฒนากลยุทธและนโยบาย  

เชิงรุก ในการชวยเพ่ิมการคงอยูของพนักงานท่ีมีความรู เพ่ือเพ่ิมการไดเปรียบทางการแขงขันกับ

องคการ    กลยุทธในการฝงตัวในงานแตกตางจากกลยุทธท่ีผุดบังเกิดจากการเปดเผยการลาออกโดย

สมัครใจ จุดเนนอยูท่ีท้ังกิจกรรมภายนอกงาน (Off-the-job) และภายในงาน (On-the-job) ใน

งานวิจัยไมไดทดสอบเชิงประจักษในกิจกรรมเหลานี้ แตในภาพรวม Mitchell and Lee (2001) เช่ือ

วามีประสิทธิผลในการเพ่ิมการยึดติดกับองคการและลดการลาออกจากงาน 
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 3.3.2 สัญญาใจของบุคลากรวิชาชีพ (Psychological contracts of professional 

employees): การตัดสินใจของพนักงานในการลาออกหรือคงอยูในองคการ จะเกี่ยวพันกับความ 

สัมพันธระหวางพนักงานกับองคการ (Employee-organization Relationship) ซ่ึงอยูในวรรณกรรม

ของพฤติกรรมองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย และความสัมพันธเชิงอุตสาหกรรม วรรณกรรม

เรื่องนี้จะเกี่ยวกับการวิเคราะหระดับปจเจกบุคคลเชนสัญญาใจ ระดับกลุมและองคการ(Shore et al., 

2004) ในการทบทวนวรรณกรรมการคงอยูของแพทยเนนระดับปจเจกบุคคล โดยเฉพาะการตัดสิน 

ใจของวิชาชีพแพทยในการลาออกหรือการคงอยู เกี่ยวของกับลักษณะอุดมคติของงานวิชาชีพท่ี

สงผลตอการไมปฏิบัติตามขอผูกมัดของสัญญาใจ และสงผลตอความผูกพันตอองคการและผลการ

ปฏิบัติงาน (Bunderson, 2001) 

3.3.2.1 สาระสําคัญของทฤษฎีสัญญาใจ (Psychological Contract Theory): สัญญา 

ใจ (Psychological Contract) หมายถึง ความเช่ือของปจเจกบุคคลแสดงออกโดยขอตกลงแลกเปล่ียน

ซ่ึงกันและกันระหวางปจเจกบุคคลกับหมูคณะหรือองคการ ความเช่ือรวมถึงคําม่ันสัญญา (Promise) 

ท่ีพิจารณาเสนอใหเพ่ือเปนพันธะหรือขอผูกมัด (Obligation) ซ่ึงกันและกัน นิยามนี้ใหความสําคัญ 

2 ดาน คือ การยอมรับคําม่ันสัญญา (Perceived Promise) ซ่ึงมีผลตอเนื่องถึงการยอมรับพันธะหรือ

ขอผูกมัด (Perceived Obligations) และการยอมรับรวมกัน (Perceived Mutuality) คําม่ันสัญญานี้ไม

จําเปนตองพูดหรือเขียนเปนขอความออกมาเปนรูปแบบ เพ่ือใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน  แต

ประกอบดวยการพูดจาหรือการกระทําท่ีแสดงออกใหเห็นเชิงบริบท ความคาดหวังของพนักงานท่ี

เปนสัญญาใจอยูบนพ้ืนฐานของคําม่ันสัญญา จากการยอมรับคาํม่ันสัญญานําไปสูการยอมรับขอ

ผูกมัด ซ่ึงหมายถึงความผูกพันของการกระทําในอนาคต ตัวอยางเชนพนักงานตระหนักวาเม่ือเขามา

อยูในองคการตองยอมรับพันธะหรือขอผูกมัดในการใหบริการเฉพาะขององคการ แตพนักงานก็

สมควรไดรับส่ิงตอบแทนจากการใหบริการเปนการแลกเปล่ียน ไดแก เงินเดือนและคาจางพ้ืนฐาน

ตามท่ีองคการใหคําม่ันสัญญาไว ซ่ึงพนักงานมีความเช่ือม่ันวาขอตกลงเหลานี้มีความเขาใจรวมกัน 

(Rousseau, 1995) ในการเปรียบเทียบสัญญาใจกับสัญญารูปแบบอ่ืน สัญญาใจไมสอดคลองสัญญา

ประชาคม (Social Contract) ท่ีพรรณนาถึงสิทธิและพันธะของประชาชนในสังคม เปนสัญญาระดับ

ชุมชนท่ีกวาง มีพ้ืนฐานความเช่ือเชิงวัฒนธรรม ในขณะท่ีสัญญาใจเปนระดับปจเจกบุคคล มีความ

เช่ือเฉพาะ และมีพ้ืนฐานความเชื่อจากปจจัยอ่ืน เชนการตกลงระหวางกลุมคณะบุคคล ความ

แตกตางระหวางบุคคล สัญญาเชิงบรรทัดฐาน (Normative Contract) เปนความเช่ือท่ีมาจากพันธะ

ของกลุมคณะบุคคลในองคการและสอดคลองกับนายจาง เปนสัญญาใจระดับกลุมในองคการท่ีทุก

คนมีสวนรวมมีผลตอกระบวนการสัญญาใจระดับปจเจกบุคคล  สัญญาใจนาจะตรงกับสัญญาท่ีบอก

โดยนัยหรือบอกโดยออม (Implied Contract) ตรงกับในสัญญาเชิงกฎหมายท่ีเขียนวา สัญญาท่ีเปน
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ความจริงโดยนัย (Implied-in-fact Contract) ซ่ึงมาจากสถานการณและส่ิงแวดลอมรอบตัวท้ังอดีต

และปจจุบันท่ีเกี่ยวของ ถาเทียบสัญญาใจกับสัญญาเชิงกฎหมาย (Legal Contract) จะตรงกันนอย

ท่ีสุด สัญญาเชิงกฎหมายตองการความตั้งใจในการนําไปสูมาตรฐานของภาวะวัตถุวิสัย (Standards 

of Objectivity) และใชอํานาจยุติธรรมทางศาลบังคับ สัญญาใจเกี่ยวของกับความเช่ือเชิงอัตวิสัยขั้น

สูง (Subjective Beliefs) ซ่ึงอาจใชอํานาจศาลบังคับหรือไมก็ได (Shore et al., 2004) การละเมิด

สัญญาใจ (Violation) หมายถึง การรับรูวาองคการลมเหลวในการละเมิดสัญญา 1 ขอหรือมากกวา

ของขอผูกมัดท่ีเปนสัญญาใจ แสดงออกโดยความรูสึกทรยศ (Betrayed) และภาวะซึมเศราทางจิตใจ 

เปนภาวะเชิงเจตคติและเชิงอารมณ ในภาวะท่ีแรงนอยกวาการละเมิดเปนการยอมรับการไมปฏิบัติ

ตามสัญญาใจ (Perceived Breach) นิยามวา ความรูความเขาใจวาองคการลมเหลวในการปฏิบัติตาม

สัญญา 1 ขอหรือมากกวาของขอผูกมัดท่ีเปนสัญญาใจ ซ่ึงใหประโยชนกับปจเจกบุคคล แสดงวา 

การไมปฏิบัติตามสัญญาใจมากอนการละเมิดสัญญาใจ (Morrison and Robinson, 1997) 

  3.3.2.2  สัญญาใจของบุคลากรวิชาชีพ: วิชาชีพนิยม หรือความเปนมืออาชีพ

(Professionalism) หมายถึง อาชีพซ่ึงสามารถควบคุมตัวเองผานระบบ โดยไดรับการฝกอบรมแบบ

แผนวิธีการดานเทคนิค ความรูเฉพาะจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย วัตถุประสงคเพ่ืองานบริการแก

ประชาชนมากกวาแสวงหาผลกําไร มีการปกปองวิชาชีพอยางมีจริยธรรม (Starr, 1982: 15) ในทาง

ทฤษฎีพฤติกรรมองคการนิยามพฤติกรรมเชิงวิชาชีพวาประกอบดวย 1) ความไววางใจของผูปฏิบัติ

ตอมาตรฐานองคกรวิชาชีพ 2) ความเช่ือในการบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน 3) ความเช่ือในการ

ควบคุมตัวเอง และเพ่ือนรวมงาน 4) ความรูสึกของการปฏิบัติงาน ในสายงานเฉพาะของตัวเอง         

5) ความเปนอิสระในการตัดสินใจดวยตัวเอง (Hall, 1968: 93) Bunderson (2001) ศึกษาสัญญาใจ

ระหวางบุคลากรวิชาชีพกับองคการ ในกลุมแพทย พยาบาลและผูชวยแพทย ท่ีทํางานในกลุมบริการ 

ทางการแพทย 50 กลุม ซ่ึงบริหารโดยระบบการจัดการทางการแพทยในประเทศอเมริกา โดยมี

ขอเท็จจริงวา รูปแบบเชิงวิชาชีพและเชิงบริหารของงาน มีลักษณะอุดมคติของงานแตกตางกัน

ลักษณะอุดมคติของงาน (Work Ideologies) คือชุดของความคิดซ่ึงคนยึดถือปฏิบัติ ใหคําอธิบายและ

ใหเหตุผลเปาหมายและวิธีการของกิจกรรมเชิงสังคม  อุดมคติเหลานี้จะจําแนกบทบาทเฉพาะท่ีแตก 

ตางสําหรับของปจเจกบุคคลและองคการในความสัมพันธการจางงาน รวมถึงสิทธิและขอผูกมัด

ของแตละกลุม วิชาชีพอยูในฐานะพนักงานขององคการท้ังบุคลากรวิชาชีพ (Professionals) และ

พนักงาน (Employees) บุคลากรวิชาชีพมีบทบาทเฉพาะตามสิทธิและขอผูกมัดซ่ึงสอดคลองกับ

สถาบันและอุดมคติของงานเชิงวิชาชีพ ในขณะท่ีพนักงานมีบทบาทเฉพาะ ซ่ึงสอดคลองกับสถาบัน

และอุดมคติขององคการเชิงบริหาร ท้ังสถาบันวิชาชีพและบริหารเกี่ยวของกับลักษณะอุดมคติของ

งาน ซ่ึงทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวิชาชีพ(โครงสรางเชิงสังคมขนาดใหญ) กับการจางงานใน
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องคการ (โครงสรางเชิงสังคมขนาดเล็ก) โดยมีความคาดหวัง บทบาทและขอผูกมัดท่ีตางกัน สัญญา

ใจของงานเชิงบริหารอยูบนพ้ืนฐานของสัญญาเชิงแลกเปล่ียน ขอตกลงท่ีมีเหตุผล สัมผัสได และอยู

บนบรรทัดฐานความสมดุลของผลประโยชนตางตอบแทน  แตงานเชิงวิชาชีพอยูบนพ้ืนฐานของ

สัญญาเชิงสัมพันธ ขอตกลงท่ีครอบคลุมท่ีไมไดแยกเปนรูปแบบชัดเจน (ตารางท่ี 3.2) การศึกษาผล

การยอมรับการไมปฏิบัติตามสัญญาใจเชิงบริหาร (Perceived Administrative Breach) หมายถึง

องคการไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกมัดเชิงบริหารท่ีใหคําม่ันสัญญาไว และผลการยอมรับการไม

ปฏิบัติตามสัญญาใจเชิงวิชาชีพ (Perceived Professional Breach) หมายถึง องคการไมสามารถ

ปฏิบัติตามขอผูกมัดเชิงวิชาชีพท่ีใหคําม่ันสัญญาไว พบวา การยอมรับการไมปฏิบัติตามสัญญาใจ

เชิงบริหารมีความสัมพันธสูงกับความไมพึงพอใจในงาน ความคิดในการหยุดงาน และการลาออก  

สวนการยอมรับการไมปฏิบัติตามสัญญาใจเชิงวิชาชีพมีความสัมพันธสูง กับความผูกพันเชิงเจตคติ

ต่ําตอองคการและผลการปฏิบัติงานในดานผลิตภาพและความพึงพอใจของผูรับบริการต่ํา  

 

ตารางที่ 3.2 ลักษณะอุดมคติของงานเชิงวิชาชีพและอุดมคติของงานเชิงบริหาร กับ สัญญาการจางงาน 

 

สัญญาการจางงาน 

(Employment contract) 

ลักษณะอุดมคติของงานเชิงบริหาร 

(Administrative Ideology) 

ลักษณะอุดมคติของงานเชิงวิชาชีพ 

(Professional Ideology) 

1) บทบาทดานองคการ -องคการเปนกิจการเชิงเศรษฐศาสตร

ธุรกิจ (ระบบราชการหรือการตลาด) 

-องคการเปนบริบทงานวิชาชีพ (กลุม

วิชาชีพและรับใชชุมชน) 

2) ขอผูกมัดบทบาทดาน 

    องคการ 

-สนับสนุนเงิน บุคลากร การบริหาร 

(ขจัดปญหาเชิงบริหาร) มีระบบตลาด 

-ใหบริการการศึกษา ปองกันความเปน

อิสระและมาตรฐานเชิงวิชาชีพ ขยายงาน

เชิงชุมชน 

3) บทบาทดานปจเจก 

     บุคคล 

-เปนพนักงาน (ทรัพยากรท่ีจางเพื่อมา

ทํางานใหผลผลิตกับองคการ) 

-เปนบุคลากรวิชาชีพ (ฝกอบรม มีความ

เช่ียวชาญสูง มีความรูท่ีมีคุณคาและทักษะ) 

4) ขอผูกมัดบทบาทดาน 

    ปจเจกบุคคล 

-จางงานตอเนื่อง มีขอผูกมัดเชิงรูป 

แบบเฉพาะ(เชนใบรับรองการทํางาน) 

-ใหขอผูกมัดเชิงบทบาทท่ัวไป ท่ีครบถวน 

(เชน การบริการลูกคาเปนเลิศ, ผลิตภาพ) 

5) ธรรมชาติของ 

    การจางงาน 

-สวนใหญเปนเชิงแลกเปลี่ยน 

(Predominantly Transactional) 

-สวนใหญเปนเชิงสัมพันธ 

(Predominantly Relational) 

 

แหลงที่มา: Bunderson, 2001. 
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3.3.3 การอธิบายปรากฏการณการลาออกโดยสมัครใจของแพทย: ปรากฏการณการลาออก 

โดยสมัครใจของแพทย เม่ืออธิบายโดยใชโมเดลสมองไหลซ่ึงเปนปจจัยในระดับกวาง หรือระดับ

กลุม ในประเด็นปญหาการลาออกคร้ังใหญท่ีเกิดปรากฏการณยกขบวนเดินทางเหมาเครื่องบินไป

อเมริกาในป พ.ศ. 2508 (Suwit Wibulpolprasert, 1999) และการลาออกคร้ังใหญ 126 คนในป พ.ศ. 

2540 (Pongthep Wongwacharapaiboon, Nichakorn Sirikanokwilai and Paichit Pengpaiboon, 

1999) โดยท่ียังไมไดเริ่มมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ถาใชมุมมองในระดับปจเจกบุคคล

ซ่ึงเปนระดับท่ีแคบลงมา จากโมเดลการเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจ พบวา อยูในเสนทางการ

ตัดสินใจแรก เหตุการณชอคท่ีเกิดขึ้น คือ การเปดเสรีการเขาเมืองของประเทศอเมริกา และการจับ

ฉลากเลือกสถานท่ีปฏิบัติงานไมไดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใกลภูมิลําเนาเดิม สําหรับสถานการณท่ี 1 และ 2 

ตามลําดับ ซ่ึงแพทยกลุมนี้มีแผนการตัดสินใจท่ีจะออกจากงานอยูแลว กลุมแรกอยูในสถานการณท่ี

ไมอยากออกทํางานในเขตชนบทเม่ือมีโอกาสไปทํางานท่ีดีกวาก็ยกขบวนลาออกอัตโนมัติพรอมกัน 

กลุมหลังถาจับฉลากไมไดพ้ืนท่ีใกลบานตามท่ีวางแผนไว ก็ลาออกเพราะไมอยากไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี

หางไกลจากภูมิลําเนาจึงลาออกอัตโนมัติ โดยไมมีความสัมพันธกับความไมพึงพอใจในงาน เพราะ

ยังไมไดเริ่มปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงกลยุทธและนโยบายท่ีกระทรวงเริ่มดําเนินการ สอด 

คลองกับขอเสนอจากวรรณกรรม คือการแนะนําใหขอมูลในการเลือกสถานท่ีทํางานโดยแพทยพ่ี

เล้ียงจากโรงพยาบาลชุมชนในแตละจังหวัด คลายกับการแสดงภาพจําลองการทํางาน  การศึกษาการ

ลาออกของทันตแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ทันตแพทยสวนหนึง่วางแผนของตนเองในการ

ทํางานโรงพยาบาลชุมชน หลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสบการณ หลังจากนั้น

จึงลาออกเพ่ือทํางานในภาคเอกชน (Duangjai Lexomboon, 2003) เหตุการณชอคในกรณีหลังนี้จึง

อาจแสดงอาการไมชัดเจน เพราะไมสงผลในการลาออกทันที ในเสนทาง 2 และเสนทาง 3 ใช

อธิบายปรากฏการณการลาออกกลางคันระหวางการใชทุนของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเม่ือ

เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น ก็จะสงผลใหสถานการณขาดแคลนแพทยของโรงพยาบาลชุมชนแหงนั้น

เกิดวิกฤตขึ้น เพราะตองขออัตรากําลังชดเชยจากโรงพยาบาลขางเคียง ตัวอยางกรณีของแพทย

ภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตถูกบังคับใหปฏิบัติงานใชทุนทางภาคใตเพราะเรียนจบชา 

มีปญหาในการปฏิบัติงานกับผูปวยทางภาคใต ไมสามารถยายกลับภูมิลําเนาเดิมได ประสบกับ

เหตุการณชอค จากการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานคนเดียวท่ีโรงพยาบาลชุมชนใกลเคียงท่ีแพทยประจํา

ลาออก เม่ือมาพบผูปวยโวยวายไมเขาใจในการตรวจผูปวยฉุกเฉินอาการหนักกอน ก็รูสึกอึดอัด

จัดการปญหาไมได แมวาไมมีการวางแผนวาจะทํางานโรงพยาบาลเอกชนแหงไหน ก็ลาออกทันที 

(นิลเนตร วีระสมบัติ, 2548) ตรงกับเสนทาง 2 ของการตัดสินใจ เพราะแพทยทานนี้ประสบ

เหตุการณชอค ในขณะท่ียังไมมีแผนการตัดสินใจลาออกไมมีการคนหาทางเลือกงานใหม แตมี
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ความไมพึงพอใจงานอยูเดิม เหตุการณชอคท่ีเกิดแพทยไดประเมินภาพลักษณของตนเองตัดสินวา 

คนภาคอีสานไมนาจะโวยวายเทานี้ ภาระงานก็หนักมากแลว แตยังตองทนกับปญหาผูปวยท่ีไม

เขาใจวาแพทยตองตรวจผูปวยฉุกเฉินกอน เม่ือยอมรับวาปรับใหเขากันไมไดจึงลาออกจากองคการ

แมวาจะยังไมมีทางเลือกงานใหม  อีกกรณีหนึ่งคือแพทยท่ีแตงงานแลว อยูในภูมิลําเนาเดมิกับ

ครอบครัว แตประสบปญหาภาระงานท่ีหนักของโรงพยาบาลชุมชน มีปญหาในการปฏิบัติงานท่ี

โรงพยาบาลบาง เปนเหตุการณชอคท่ีพิจารณาในการลาออกแตเม่ือพิจารณากับภาพลักษณตนเอง

แลวพอปรับตัวเองไดจึงอยูตอ เริ่มมีการคนหางานใหมตามปจจัยดึงดูดจากการชักชวนของเพ่ือน

และโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ี แพทยทานนี้จะคํานวณวิเคราะหรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นกอนไปศึกษาตอ

อยางละเอียดกอนลาออก (นิลเนตร วีระสมบัติ, 2548) ตรงกับการตัดสินใจเสนทาง 3 ท่ีทฤษฎี

ภาพลักษณเขาสูการตัดสินใจ 2 ครั้ง ชวงเกิดเหตุการณชอคครั้งแรกและการคนหางานใหมเพ่ือ

ตัดสินใจลาออก ในสวนสาเหตุการลาออกตามเสนทาง 4 ไมมีเหตุการณชอค แตเปนจากหลาย

ปจจัยท่ีมากระทบกับภาพลักษณตนเอง และเกิดการสะสมความไมพึงพอใจในงาน เกิดกระบวนการ

คนหาทางเลือกงานใหม แตถาวิเคราะหคํานวณแลวไมเหมาะสมกับภาพลักษณตนเอง ก็จะปรับตัว

และคงอยูในโรงพยาบาลตอ ถาคิดวาคุมก็จะลาออก ตัวอยางท่ีพบมากจะเปนแพทยเฉพาะทางท่ี

กลับมาทํางานในโรงพยาบาลชุมชนแลว ประสบปญหาไมสามารถใชความชํานาญท่ีมีอยูใน

โรงพยาบาลชุมชนเพราะผูอํานวยการโรงพยาบาลไมจัดซ้ือเครื่องมือให ตองกลับมาชวยตรวจผูปวย

กับแพทยท่ัวไป ตองอยูเวรเหมือนเดิมในขณะท่ีคิดวาตนเองเปนแพทยเฉพาะทางควรไดทํางานแต

เฉพาะทางไดคาตอบแทนสูง ถากลับมาทํางานแพทยท่ัวไปเหมือนเดิมก็จะทํางานไดไมชํานาญ เม่ือ

มีปจจัยดึงดูดจากโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไปใกลเคียงท่ีไดทํางานเฉพาะทาง สามารถ

หารายไดพิเศษจากการทําคลินิกในเมือง หรอืเวรแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลเอกชนก็ไหลออก 

ไปไมยาก (นิลเนตร วีระสมบัติ, 2548) สาเหตุการลาออกในกลุมแพทยเฉพาะทางจะเปนการบริหาร

จัดการระบบและการบริหารโรงพยาบาลอยูในระดับสูง (ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย 

และ ปยะ หาญวรวงศชัย, 2547) การนําทฤษฎีสัญญาใจมาอธิบายอุดมคติของงานเชิงวิชาชีพ กรณี

แพทยเฉพาะทางกลับมาทํางานในโรงพยาบาลชุมชนท่ีใหทุนไปเรียน แพทยคาดหวังวาโรงพยาบาล

ควรจัดเครื่องมือทางการแพทยใหพรอมกับการปฏิบัติงาน ท้ังระบบการอยูเวร คาตอบแทนพิเศษ 

และการปฏิบัติงานเฉพาะทางใหสอดคลองกับตนเอง แตโรงพยาบาลจัดการไมได แพทยจึงรูสึกวา

โรงพยาบาลไมปฏิบัติตามสัญญาใจท้ังเชิงบริหารและเชิงวิชาชีพ แพทยเฉพาะทางมีคุณคาในการ

ใหบริการผูปวยตามความชํานาญท่ีร่ําเรียนมา แตกลับใหปฏิบัติงานเหมือนแพทยท่ัวไป รายไดก็ไม

แตกตางจากแพทยท่ัวไป สงผลตอความไมพึงพอใจในงาน  ความผูกพันเชิงเจตคติต่ําตอองคการ 

และผลการปฏิบัติงานตํ่า คนหาทางเลือกใหมและลาออกจากราชการ   
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3.3.4 การอธิบายปรากฏการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: การศึกษาสาเหต ุ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนพบวาแพทยเกาท่ีอยูโรงพยาบาลมานานกวา 5 ป มีความ

พอใจตอการปฏิบัติงานแมรูสึกวาการปฏิบัติงานหนัก แตมีความรูสึกวางานมีคุณคา รูสึกวาตนเอง

เปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน และงานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง สวนใหญจะเปนกลุม

ผูอํานวยการมากกวาแพทยประจํา กลุมนี้เปนกลุมท่ีถูกคัดกรองโดยธรรมชาติและทําใหแพทยกลุม

นี้อยูในโรงพยาบาลชุมชนไดนาน ซ่ึงสอดคลองกับมิติความเหมาะสมสอดคลอง เปนการรับรูความ

สอดคลองเขากันไดกับบริบทของงานท้ังในงานและนอกงาน จากการศึกษายังพบเหตุผลเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานของโรงพยาบาล ผูรวมงาน และผูบริหาร การลงตัวเรื่องครอบครัว 

การเดินทาง อยูใกลภูมิลําเนา และรายได ซ่ึงมาเปนอันดับหลัง ในขณะท่ีกลุมแพทยประจําอยูใน

อันดับตน (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) ในประเด็นตาง ๆ

เหลานี้ไมพบเหตุผลดานภาระงานเขามาเกี่ยวของกับการคงอยูของแพทย ท้ังผูอํานวยการและแพทย

ประจํา ในสวนบรรยากาศการทํางานและเพือ่นรวมงาน รวมรายไดเปนการบอกถึงความเหมาะสม

สอดคลองภายในงาน สวนการลงตัวเรื่องครอบครัว การเดินทาง และการอยูใกลภูมิลําเนาเปนความ

เหมาะสมสอดคลองภายนอกงาน ในสวนมิติการเช่ือมโยง ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบเปนทางการและไม

เปนทางการในการติดตอระหวางบุคคล สถาบันและกลุมท้ังในและนอกงาน และมิติการสูญเสีย ซ่ึง

หมายถึงบางส่ิงบางอยางท่ีแพทยตองเลิกทําเม่ือยายออกจากโรงพยาบาลชุมชน กรณีตัวอยางท่ีเห็น

ไดชัดจากแพทยดีเดนในโรงพยาบาลชุมชน 2 แหงคือ โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีการ

รวมมือกับองคการภาคเอกชนและมูลนิธิพัฒนาชมุชนย่ังยืน ในการดูแลสุขภาพแบบองครวมโดย

ใหทีมงานสาธารณสุขลงไปพัฒนาชุมชนรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางใกลชิดจริงจัง โรงพยาบาล    

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีการรวมมือกับองคการเอกชนในการชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

โรงพยาบาลท้ังสองแหงมีการสนับสนุนบริการแพทยแผนไทยใหเปนทางเลือกแกประชาชน จาก

กรณีศึกษาพบวานายแพทยผูอํานวยการมีความสําคัญ มีลักษณะเดนไดแก เจตคติท่ีดีตอสังคมชนบท 

มีความตั้งใจจริงในการทํางานในชนบท เสียสละ อดทน การอยูทํางานในพ้ืนท่ีนานทําใหสามารถ

เรียนรู และสังเคราะหประสบการณการคิดและการมองแบบองครวมได (อําพล จินดาวัฒนะ และ

คณะ, 2541) เปนตัวอยางท่ีตรงกับมิติการเช่ือมโยงภายนอกงานไดเปนอยางดี มีตัวอยางแพทยดีเดน

อีกมากมายท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงาน แตยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไมยายไปดํารง

ตําแหนงบริหารท่ีสูงขึ้นในจังหวัด เชน นายแพทยปวิตร วณิชชานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 

จังหวัดสตูล โดยใหเหตุผลวาการรับรูดวยความรูสึกวามีคุณคาสําหรับประชาชนในชนบท เทียบกับ

การทํางานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือกระทรวง ก็ไมอ่ิมใจเทากับทํางานในโรงพยาบาล

ชุมชน (สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2549) ตรงกับมิติการสูญเสียท่ีตองเลิกทําถายายออกจากโรงพยาบาล
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ชุมชน กรณีตัวอยางของแพทยชนบทดีเดนคนปจจุบัน (ป พ.ศ. 2550) นายแพทยอนุชิต วังทอง ซ่ึง

จบจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มีภูมิลําเนาในเขตภาคกลาง แตจับฉลากไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน จังหวัดปตตานี ป พ.ศ. 2535 และปฏิบัติงานในจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนเขตชายแดน 3 จังหวัด

ภาคใตมาจนถึงปจจุบัน พูดถึงโรงพยาบาลชุมชนวา “.....รูสึกเหนื่อย แตก็สนุกกับงาน กระท่ังครบ

เวลาใชทุนแลวก็ยังรูสึกวายังสนุกกับงานอยู”   นายแพทยอนุชิต มีการปรับตัวโดยการเรียนรูภาษา

ยาวีทองถ่ินในการส่ือสารกับคนไข การทํางานในปแรกเขากลาววา “ปแรกของการทํางานท่ี

โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ เปนไปดวยดี ขาพเจามีเพ่ือนใหมมากมาย สามารถทํางานอยางท่ีเราตั้งใจไว

ในการเรียนแพทย.... ทํางานท่ีสามารถใหประโยชนตอตนเอง และไดชวยเหลือผูอ่ืนไปดวยใน

ขณะเดียวกัน ขาพเจาไดรับของฝากท่ีชาวบานนาํมาใหเปนขนม ผลไม ท้ังท่ีบางคนก็ไมไดมีฐานะ

แตเต็มใจท่ีจะใหเรา...” (มูลนิธิแพทยชนบท, 2550) ตัวอยางนี้สอดคลองกับมิติเช่ือมโยงท้ังภายใน

งานและภายนอกงาน ท่ีแพทยชนบททานนี้ใชรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการท้ังภาษาและ

เพ่ือนรวมงาน ในการทํางานในพ้ืนท่ีเขตชนบทท่ีไมเคยอยูมากอน มิติความเหมาะสมสอดคลองท่ี

สนุกกับงานในโรงพยาบาลชุมชน และมิติการสูญเสียท่ีจะตองเลิกทํา เนื่องจากเม่ือครบใชทุนแพทย

สวนใหญจะไปเรียนตอแพทยเฉพาะทาง แตแพทยทานนี้ยังรูสึกสนุกกับงานอยู จึงไมไดไปเรียนตอ  

 โดยสรุปทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล ท่ีนํามาใชในการตัดสินใจของแพทยในการยาย

ออกหรือลาออกและการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ทฤษฎีภาพลักษณ ท่ีนํามาประยุกตเปน

โมเดลเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจและการฝงตัวหรือคงอยูในงาน ซ่ึงโมเดลเปดเผยการลาออกมี

การนํามาใชอธิบายปรากฏการณการลาออกของบุคลากรกลุมเทคนิควิชาชีพ เม่ือนํามาอธิบาย

ปรากฏการณการยายออกและการลาออกของแพทยและทันตแพทย ทําใหเขาใจเสนทางการตัดสิน 

ใจเม่ือเกิดเหตุการณชอคท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจการลาออกทันที เม่ือมีแผนการตัดสินใจการลา 

ออกมากอนแลว หรือกรณีเหตุการณชอคท่ีมีผลตออุดมการณเชิงวิชาชีพของแพทยทําใหเกิดการ

ยอมรับไมปฏิบัติตามสัญญาใจและสงผลตอความผูกพันตอองคการต่ํา ความไมพึงพอใจในงาน 

และการลาออกจากงาน ในดานปรากฏการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยูมานาน 

พบวา ภาระงานและรายได ไมใชปจจัยสําคัญในการคงอยู อธิบายจากโครงสรางการฝงตัวในงานซ่ึง

มี 3 มิติ 1) มิติความเหมาะสมสอดคลองของแพทยกับบริบทของในงานและนอกงาน ไดแก เพ่ือน

รวมงาน ผูบริหาร ทีมงานและชุมชน 2) มิติการเช่ือมโยงของแพทยกับรูปแบบเปนทางการ และไม

เปนทางการ ไดแก การติดตอเช่ือมโยงกับประชาชนในชุมชนดวยภาษาทองถ่ิน การติดตอรวม

ทํางานกับองคการเอกชน และ การทํางานเปนทีมกับเพ่ือนรวมงาน 3) มิติการสูญเสีย ไดแก การยาย

สถานท่ีทํางาน และการศึกษาตอ จะทําใหตองเลิกทําบทบาทการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน คือแพทยดีเดนในโรงพยาบาลชุมชนท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมานาน  
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3.4 ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม 

 

 Hom and Griffeth (1995) และ Griffeth, Hom and Gaertner (2000) รายงานอภิวิเคราะห

ของตัวทํานายของการลาออก พบวา ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) (67 samples; 24,566 

subjects) และความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) (67 samples; 27,540 subjects) 

เปนตัวแปรหลักจากงานวิจัย อันดับสามเปนการมีสวนรวมในงาน (Job Involvement) (16 samples; 

7,666 subjects) ท้ังสามตัวนี้มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการคงอยูในองคการ แมวาการมี

สวนรวมในงาน จะมีความสัมพันธท่ีคอนขางนอย ตัวแปรท้ังสามตัวมีบางสวนท่ีคลายคลึงกับมิติ

ของการฝงตัวในงาน ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเกี่ยวของกับแนวคิดของความพึง

พอใจในงานและความผูกพันตอองคการ  

 

3.4.1 ทฤษฎแีรงจูงใจในการทํางาน (Work Motivation Theories): เม่ือพูดถึงแรงจูงใจ เรา 

หมายถึง 1) อะไรทําใหพฤติกรรมของคนมีพลัง 2) อะไรสงผลโดยตรงหรือเปนชองทางใหเกิด

พฤติกรรมนั้น 3) ทําอยางไรใหพฤติกรรมนั้นคงอยูหรือยั่งยืน องคประกอบท้ัง 3 เปนปจจัยท่ีสําคัญ

ในการทําความเขาใจพฤติกรรมของคนในการทํางาน ประการแรก เปนพลังภายในปจเจกบุคคลท่ี

จะขบัเคล่ือนใหมีพฤติกรรมในวิถีทางท่ีแนนอน และสภาพแวดลอมท่ีกระตุนใหเกิดแรงขับเคล่ือน

เหลานี้ ประการท่ี 2 เปนการแสดงถึงเปาหมายของปจเจกบุคคล พฤติกรรมของเขามุงประสงคไปยัง

บางส่ิงบางอยาง และประการสุดทาย เปนมุมมองเชิงระบบ ท่ีพิจารณาแรงจูงใจภายในปจเจกบุคคล 

และส่ิงแวดลอมรอบตัวท่ีเปนการสะทอนกลับเสริมแรงไปยังบุคคลในทิศทางเดียวกัน หรืออาจ

หนวงเหนี่ยวใหบุคคลไมกระทําการและเปล่ียนทิศทางความพยายามแตแรกของเขา  ทฤษฎีแรงจูง 

ใจในการทํางาน มีการจําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแกทฤษฎีเชิงปจจัย (Content Theories) และทฤษฎี

เชิงกระบวนการ (Process Theories) ทฤษฎีเชิงปจจัยใหความสนใจตอปจจัยภายในปจเจกบุคคลท่ีมี

ผลกระตุนพฤติกรรมใหมีพลัง ปรับทิศทางพฤติกรรมตามเปาหมายของบุคคล และทําใหพฤติกรรม

ยั่งยืน ทฤษฎีท่ีอยูในกลุมนี ้ เชน ทฤษฎีลําดับขั้นความพึงพอใจ (Hierarchy of Needs) ของ Maslow 

ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory) ของ Herzberg ทฤษฎีเชิงกระบวนการเปนการศึกษาถึง

กระบวนการเชิงจิตวิทยาท่ีปจจัยตาง ๆ มีปฏิกิริยากับลักษณะงาน อันจะมีผลตอความพึงพอใจใน

งานของพนักงาน ทฤษฎีท่ีอยูในกลุมนี ้ เชน ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ของ Adam 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (Porter, Bigley and Steers, 2003)  

 Latham and Ernst (2006) และ Latham (2007) สรุปทฤษฎีแรงจูงใจในศตวรรษท่ี 20 เปน 3 

ชวง และไดหลักการ 10 ขอจากงานวิจัยเชิงประจักษ มีสาระสําคัญคือ  
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  3.4.1.1 ชวงแรกของทฤษฎีแรงจูงใจ: ยุคเครื่องจักรในอดีต (ค.ศ. 1911) การจูงใจ

ใชเงินเปนสําคัญ ซ่ึงในชวงตอมานักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองคการจึงยอมรับวามีหลายส่ิงท่ีมากกวา

เงินท่ีทําใหคนมีความสุขและมีความพึงพอใจในงาน  

1) ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow (ค.ศ.1943): เสนอวาความ 

ตองการของปจเจกบุคคลถูกจัดลําดับเปน 5 ระดับจากต่ําไปสูง 1) ความตองการทางกายภาพ 

(Physical Needs) 2) ความปลอดภัย (Safety Needs) 3) ความสัมพันธระหวางกัน (Belonging 

Needs) 4) การไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) 5) การมีศักยภาพในตัวเอง (Self-

actualization Needs) มีงานสํารวจทัศนคติโดย Porter (ค.ศ.1961-1963) เพ่ือแสดงวางานในระดับ

ลางคนจะมีความพึงพอใจในความตองการระดับต่ํา เชน ความปลอดภัย สวนความตองการระดับสูง

จะมีตอเม่ืองานกาวหนาขึ้นอยูในระดับสูงและความตองการระดับต่ําไดรับความพึงพอใจแลว 

2) ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (ค.ศ. 1959): ทฤษฎีนี้พรรณนาปจจัยท่ี 

เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานเปนปจจัยจงูใจ (Motivators) และปจจัยสุขวิทยา (Hygiene 

Factors) ปจจัยจูงใจนําไปสูความพึงพอใจในงานเกี่ยวของกับเนื้อหาของงาน (Job content) ปจจัย

สุขวิทยานําไปสูความไมพึงพอใจในงานเกี่ยวของกับบริบทของงาน (Job context)  

3) ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของงาน (Job Characteristics) ของ Hackman  

and Oldham (ค.ศ. 1976): ขยายทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg ตามลักษณะท่ีสําคัญของงาน เพ่ือ

แยกความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลตามความตองการของเขา ท่ีแตกตางจาก Herzberg ไดแก 

ไมไดแยกปจจัยออกเปน 2 ปจจัยคือ ปจจัยท่ีนําไปสูความพึงพอใจ และปจจัยท่ีนําไปสูความไมพึง

พอใจ ท่ีสําคัญคือไมเสนองานท่ีเพ่ิมคุณคา (job Enrichment) ใหกับทุกคน แตงานท่ีเพ่ิมคุณคาจะ   

จูงใจเฉพาะพนักงานท่ีมีความตองการระดับสูงสําหรับ ความเปนอิสระในงาน ความรับผิดชอบงาน 

ภาระหนาท่ีหลากหลาย การสะทอนกลับ และการจดจําพนักงาน  

   4) ทฤษฎีสถานการณ (Contingency Theory) ของ Skinner (ค.ศ. 1954): 

ศึกษาพฤติกรรมของคนกับการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม เปนทฤษฎีการเรียนรู ตัวเสริมแรงตาม

สถานการณอาจคงท่ีหรือผันแปร Skinner ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรมของคน 

โดยการควบคุมสถานการณส่ิงแวดลอมจะควบคุมพฤติกรรมของคนไดงาย  

  ในชวงแรกของทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน Latham and Ernst (2006) สรุปวา 

หลักการของทฤษฎีแรงจูงใจ 3 ขอแรก ขอ 1) ความตองการของคนจากทฤษฎีลําดับช้ันความตอง 

การของ Maslow และทฤษฎีลักษณะเฉพาะของงานของ Hackman and Oldham ขอ 2) สรางสภาพ 

แวดลอมของงานท่ีกระตุนแรงจูงใจตนเอง (Self-motivation) จากทฤษฎีสองปจจัย หรือการเพ่ิม

คุณคางานของ Herzberg และ ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของงานของ Hackman and Oldham ขอ 3) วิธี
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ในการเพ่ิมหรือลดพฤติกรรมของคน โดยการจัดการส่ิงแวดลอมในการกระตุนเสริมแรง หรือหนวง

เหนี่ยวการตอบสนองของคน จากทฤษฎีสถานการณของ Skinner   

  3.4.1.2  ชวงท่ีสองของทฤษฎีแรงจูงใจ:  ในป ค.ศ. 1960 เปนชวงของการปฏิวัติ

ความรูความเขาใจทางจิตวิทยา กอใหเกิดทฤษฎีแรงจูงใจเชิงกระบวนการ  

   1) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (ค.ศ. 1964): 

แสดงเปนสมการเชิงคณิตศาสตรท่ีชวยในการทํานายทางเลือก ความพยายาม และความตอเนื่องของ

คน โดยแสดงวาคนเลือกท่ีจะมีพันธะกบัพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของการทํานายความนาจะเปนเชิง 

อัตวิสัย (1) ความพยายาม (Effort) ท่ีนําไปสูประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน (2) คูณดวยขนาด

ความนาจะเปนเชิงอัตวิสัยของผลการปฏิบัติงานท่ีนําไปสูผลลัพธ (3) คูณดวยตัวยกกําลัง (Valence) 

หรือขนาดของคุณคาท่ีใหกับผลลัพธ ทฤษฎีความคาดหวังประยุกตความรูและทักษะ มาใชใน

กระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลของคน  

   2) ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting Theory) ของ Locke (ค.ศ. 

1968): มีขอเสนอ 3 ขอ (1) การกําหนดเปาหมายเฉพาะขั้นสูงนําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีสูงกวาการ

ไมกําหนดเปาหมาย แมแตเปาหมายขั้นสูงท่ีกําหนดกวาง ๆ เชนทําใหดีท่ีสุด (2) การยอมรับ

เปาหมาย ยิ่งสูงเทาไร ผลการปฏิบัติงานย่ิงสูงเทานั้น (3) ตัวแปรเชน เงิน การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ การแขงขัน และการสะทอนกลับ ไมเพียงแตเพ่ิมผลการปฏิบัติงานแตนําไปสูการกําหนด

และการยอมรับเปาหมายเฉพาะขั้นสูง Latham เปนผูรวมงานของ Locke ในการทําการพิสูจนทฤษฎี

นี้ในภาคสนาม เม่ือคนไดรับผลลัพธตามเปาหมายไมเพียงแตทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ แตจะมี

เจตคติเชิงบวกตองานท่ีทําดวย ท้ังคูเสนอวา นักความรูความเขาใจ (Cognivitists) ศึกษาความรูความ

เขาใจ (Cognition) และเจตคต ิ(Affect) ของคนในกระบวนการกําหนดเปาหมาย 

   3) ทฤษฎีความเทาเทียมกัน (Equity Theory) ของ Adams (ค.ศ. 1963): 

เนนการแสดงออกของเจตคติตอพฤติกรรมของคน โดยศึกษาจากการวิจัยเชิงประจักษในบริษัท 

General Electric พบวา ความเทาเทียมและไมเทาเทียมมีรากฐานมาจากการประเมินความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับผลลัพธของคน เชนการจายคาตอบแทน ความชอบ ท่ีเปรียบเทียบสัมพัทธกับปจจัย

นําเขา เชนการศึกษา ทักษะ และเปรียบเทียบสัมพัทธกับเพ่ือนรวมงานดวยกัน  

  ในชวงท่ี 2 ของทฤษฎีแรงจูงใจบูรณาการทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีการกําหนด 

เปาหมาย และทฤษฎีความเทาเทียมกัน เปนองคความรูสรางแรงจูงใจท่ีสูงขึ้นใหกับคน เพ่ิมหลักการ

ในการจูงใจอีก 3 ขอจากชวงแรก ขอ 4) กําหนดเปาหมายเฉพาะท่ีตัดสินโดยพนักงานในการทําให

บรรลุผลสําเร็จ จากทฤษฎีการกําหนดเปาหมายของ Locke and Latham ขอ 5) ทําใหม่ันใจวาการ

บรรลุผลสําเร็จเช่ือมโยงกับผลลัพธท่ีใหคุณคาของพนักงาน จากทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
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ขอ 6) ระวังพนักงานในองคการเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ถาลมเหลวในประเด็นนี ้ อาจนําไปสูการ

ตัดสินใจลาออกจากงาน และการขับเคล่ือนเชิงสังคม  

  3.4.1.3 ชวงสุดทายของทฤษฎีแรงจูงใจ:  มีการวิจารณทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการ

พัฒนาความรู และผุดบังเกิดการทดลองหลากหลายในทฤษฏีการกําหนดเปาหมาย เกิดทฤษฎีการ

เรียนรูเชิงสังคม ซ่ึงเปล่ียนช่ือเปนทฤษฎีความรูความเขาใจเชิงสังคม และตอจากทฤษฎีความเทา

เทียมเปนทฤษฎีความยุติธรรมเชิงองคการ 

   1) ทฤษฎีความรูความเขาใจเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) ของ 

Bandura (ค.ศ.1977): พัฒนาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีสถานการณและทฤษฎีความคาดหวัง โดยเสนอ

วา ความรูความเขาใจของคน ส่ิงแวดลอม และพฤติกรรมของคน มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

ส่ิงแวดลอมมีผลตอพฤตกิรรมของคน แตส่ิงแวดลอมกไ็ดรับผลจากพฤติกรรมของคนเชนกัน ไดแก

ประสิทธิผลของงานท่ีคนพัฒนาส่ิงแวดลอม Bandura เสนอตัวแปรเชิงความรูความเขาใจ 3 ตัว

ไดแก การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) ความคาดหวังผลลัพธ (Outcome Expectancies) และ

ความม่ันใจในความสามารถแหงตนหรือกลุม (Self / collective Efficacy) ตัวแปรสุดทายมีความ 

สําคัญท่ีสุด เปนความเช่ือม่ันในตนเองและกลุม ในการทําใหเปาหมายบรรลุผลสําเร็จ ใชในการ

ทํานาย การทําความเขาใจและอิทธิพลของแรงจูงใจ ท่ีมีตอการกําหนดเปาหมายและความคาดหวัง

ผลลัพธ ตามทฤษฎีการกําหนดเปาหมายและทฤษฎีความคาดหวังตามลําดับ วิถีในการเพ่ิมความ

เช่ือม่ันในตนเองและประสิทธิผลของกลุม ใชการกระตุนแกมบังคับเชิงรุก (Enactive Mastery) ให

งานท่ีนาจะประกันความสําเร็จอยางตอเนื่องในระยะแรก จะกระตุนใหเกิดความม่ันใจวาตนเองหรือ

กลุมสามารถทํางานนี้ได การสรางตัวแบบของความสําเร็จ (Modeling) เพ่ือใหเกิดแรงกระตุน

ชักชวน (Persuasion) ใหทีมทําตาม เพราะคนมักจะทําตามความคาดหวังของคนท่ีเขาใหความสําคัญ   

   2) ทฤษฎีความยุติธรรมเชิงองคการ (Organizational Justice) ของ 

Greenberg (ค.ศ. 1986): พัฒนาตอจากทฤษฎีความเทาเทียมกัน โดยกลาววา การจูงใจคน ผูนํา ตอ

ความยุติธรรม ตองแสดงใหเห็นวายุติธรรมจริง ซ่ึงผูนําตองทําความรูความเขาใจใหกับพนักงานใน 

3 ประเด็น (1) การกระจายความยุติธรรม (Distributive Justice): เปนผลลัพธของความชอบ การเพ่ิม

เงินเดือน การจางบุคคลใหม สถานท่ีทํางานใหม การลาออกของพนักงาน มีการกระจายท่ีเทาเทียม

หรือไม (2) กระบวนการความยุติธรรม (Procedural Justice): องคการมีขั้นตอน กระบวนการ ระบบ

ในการกําหนดการกระจายความเทาเทียมหรือไม พนักงานสามารถรองเรียนถากระบวนการไม

ยุติธรรมไดหรือไม (3) ปฏิกิริยาของความยุติธรรม (Interactive Justice): เปนปฏิกิรยิาระหวาง

พนักงานกับผูนําในองคการ ซ่ึงสงผลตอความไวใจของพนักงาน ขับเคล่ือนจากความมีเหตุผลเชิง

ตรรกะ (Logic) และความจริงใจ (Sincerity) ของผูนํา 
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  ชวงสุดทายของทฤษฎีแรงจูงใจในศตวรรษท่ี 20 ไดหลักการเพ่ิมเติมอีก 4 ขอคือ  

ขอ 7) ใหทําความเขาใจผลลัพธของคนท่ีคาดหวังและจะเขาใจพฤติกรรมของเขา เม่ือเปล่ียนแปลง

ผลลัพธท่ีเขาคาดหวัง จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน จากทฤษฎีความรูความเขาใจเชิงสังคมของ 

Bandura ขอ 8) การเพ่ิมประสิทธิผลของตนเองหรือกลุม โดยเพ่ิมความม่ันใจวา “คุณทําได” ผาน

การกระตุนแกมบังคับเชิงรุก การสรางตัวแบบความสําเร็จ และการชักชวนอยางตอเนื่อง จากทฤษฎี

ความรูความเขาใจเชิงสังคมของ Bandura ขอ 9) ใชขั้นตอนท่ีจําเปนในการทําใหเกิดความรูสึกและ

การรับรูกระบวนการความยุติธรรมระหวางพนักงานในองคการ จากทฤษฎีความยุติธรรมเชิงองค 

การของ Greenberg ขอ 10) ใชขั้นตอนท่ีจําเปนในการทําใหเกิดความรูสึกและการรับรูปฏิกิริยาของ

ความยุติธรรมระหวางผูนําและพนักงาน จากทฤษฎีความยุติธรรมเชิงองค การของ Greenberg 

 

3.4.2 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction):  หมายถึง ความพึงพอใจทางอารมณของ 

บุคคลท่ีเปนผลจากงานหรือประสบการณท่ีไดรับจากการทํางาน (Locke, 1969) ทฤษฎีแรงจูงใจ

อธิบายเกี่ยวกับ ความตองการของคน (Needs) ความแตกตางของคนในการแสวงหาความพึงพอใจ

ในงานท่ีตอบสนองตอความตองการของตนเอง ความแตกตางในคานิยมของปจเจกบุคคล (Values) 

ความรูความเขาใจ (Cognition) และเจตคต ิ (Affect) จากทฤษฎีแรงจูงใจนําไปสูปจจัยตาง  ๆ ท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ สงผลสุดทายตอผลการปฏิบัติงานขององคการ

และการยายออกหรือการคงอยูในงาน (Locke, 1997) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานกบั

การฝงตัวในงาน มีมุมมอง 2 ประการ  1) จุดเนนของความพึงพอใจในงานเปนการปฏิบัติในงาน 

(On-the-job) ไมใชนอกงาน (Off-the-job) 2) มีการวัดหลายแบบ เชน Job Description Index, 

Minnesota Satisfaction Questionnaire และมีหลายมิติ ซ่ึงรวมถึงคุณลักษณะของส่ิงแวดลอมในงาน 

การนิเทศ เพ่ือนรวมงานและการจายคาตอบแทน (Griffeth, Hom and Gaertner, 2000) การสูญเสียท่ี

เกี่ยวของกับองคการเนนเม่ือคนตองหยุดทําถาออกจากงาน ไมรวมถึงขอคําถามในการวัดปฏิกิริยา

เชิงอารมณความรูสึกในงาน ผูนิเทศหรือผูรวมงาน แตมีขอคําถามบางสวนท่ีคลายคลึงกับความพึง

พอใจตอคาตอบแทน เชนสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือผลประโยชนหลังเกษียณ (Mitchell et al., 

2001) Mobley  (1977) พบความสัมพันธปานกลางระหวางความพึงพอใจในงานกับการลาออกของ

พนักงาน โดยไดศึกษาตอถึงสาเหตุหลักในการเปล่ียนงานของพนักงานในโรงพยาบาลจํานวน 203 

คน สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ความคิดและความตั้งใจในการลาออกและ

โอกาสในการหางานใหม หลังจากนั้น 47 สัปดาหไดรวบรวมขอมูลการลาออกของพนักงานกลุม

เดิม พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับความคิดท่ีจะออกจากงานและความตั้งใจ

ท่ีจะแสวงหางานใหม โดยท่ีความตั้งใจท่ีจะแสวงหางานใหมมีผลทําใหเกิดความตั้งใจท่ีจะลาออก 
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ซ่ึงสงผลตอการลาออกจากงานในท่ีสุด (Mobley, Horner and Hollingsworth, 1978) การศึกษาตัว

ทํานายความพึงพอใจในงานระหวางกลุมแพทย พยาบาล และผูชวยในโรงพยาบาลของประเทศ

นอรเวย พบวา การประเมินเชิงบวกของผูนําเปนตัวทํานายความพึงพอใจในการทํางานของทุกกลุม 

การพัฒนาเชิงวิชาชีพสําคัญท่ีสุดสําหรับแพทย การสนับสนุนและการสะทอนกลับโดยผูนิเทศงาน

เปนประเด็นหลักสําหรับพยาบาล สวนความพึงพอใจในงานของกลุมผูชวยทํานายไดจากการพัฒนา

เชิงวิชาชีพและการประเมินเชิงบวกของผูนํา (Krogstad, Hifoss, Veenstra and Hjortdahl, 2006) 

 

3.4.3 ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment): ความผูกพันตอองคการมี 

นิยามและการวัดมากมาย แตท่ีใชกันมากท่ีสุดคือโมเดล 3 มิติของ Allen and Meyer (1990) ดาน

อารมณความรูสึกหรือเจตคติ (Affective) ดานพฤติกรรมหรือความตอเนื่อง (Continuance) และดาน

ความถูกตองหรือบรรทัดฐาน (Normative) เม่ือเทียบกับโครงสรางการฝงตัวในงานความผูกพันตอ

องคการเนนท่ีประเด็นดานองคการ ขณะท่ีครึ่งหนึ่งของโครงสรางการฝงตัวในงานไมครอบคลุม

ความผูกพันตอองคการ นิยามของความผูกพันเชิงเจตคติ และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานคอนขาง

แตกตางจากการฝงตัวในงาน (Mitchell et al., 2001) 

3.4.3.1 ความผูกพันเชิงเจตคติกับความเหมาะสมสอดคลอง (Fit):  ความผูกพัน 

เชิงเจตคติสะทอนถึงความชอบของบุคคลในงานและอารมณความรูสึกในการยึดติดกับองคการ พูด

อยางงายคนอยูกับองคการเพราะอารมณและความรูสึกเชิงบวกตอองคการ ปจจัยภายในงาน เชน

ความเหมาะสมสอดคลองอาจสะทอนผลเชิงบวกตองาน แตอาจไมสะทอนการตัดสินใจเชิงบวก คน

อาจตัดสินใจคงอยูดวยเหตุผลเฉพาะ เชน เขาอาจพบหรือสรางรังเล็ก ๆ ท่ีเหมาะสมในองคการซ่ึง

จับคูกับความตองการและวุฒิสามารถของเขา Cable and Parsons (1999) แนะนําวาความเหมาะสม

สอดคลองระหวางคนกับองคการ คือความเช่ือเชิงความรูความเขาใจ (Cognitive Belief) มากกวา

การตอบสนองเชิงอารมณ แตโครงสรางการฝงตัวในงานไมใชการขับเคล่ือนเชิงเจตคติ หรืออารมณ

ความรูสึกเหมือนความผูกพันตอองคการของ Allen and Meyer (1990) 

3.4.3.2 ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานกับการเช่ือมโยง (Links): มิติความผูกพันเชิง 

บรรทัดฐานมาจากความรูสึกของการผูกมัด คนยังคงอยูในองคการเพราะเขารูสึกวาเขาควรอยู แมวา

การเช่ือมโยงอาจเพิ่มความรูสึกของการผูกมัดเชนเพ่ือนรวมงานเพิ่มขึ้น แตการเช่ือมโยงท่ีวัดเหมือน

จํานวนสนับสนุนของทีมงานท่ีพนักงานทํางานดวย ไมใชสวนหนึ่งของโครงสรางของเขา 

3.4.3.3 ความผูกพันเชิงพฤติกรรมกับการสูญเสีย (Sacrifice): ตามทฤษฎีการ 

ลงทุน (Side Bets) ของ Becker (1960) Allen and Meyer (1990) นิยามความผูกพันเชิงพฤติกรรม

หรือความตอเนื่องวา หมายถึง ขนาดและ/หรือการลงทุนของบุคคลและการรับรูวาทางเลือกงานอ่ืน
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ขาดสวนนี้ การลงทุนประกอบดวยส่ิงตาง ๆ เชน ความพยายามลงแรงในงาน เพ่ือนฝูง ทักษะเฉพาะ 

ท่ีไดรับการพัฒนา และการตกลงเชิงการเมือง (Jaros, Jermier, Koehler and Sincich, 1993) ขอ

คําถามในการวัดความผูกพันเชิงพฤติกรรม คลายคลึงกับขอคําถามท่ีใชวัดการสูญเสียท่ีเกี่ยวของกับ

องคการ ขอคําถามในการวัดการสูญเสียจะเปนขอคําถามเฉพาะท่ีคนรูสึกวาจะตองหยุดทํา ถาตอง

ออกจากงานมากกวาขอคําถามท่ัวไป ตัวอยางเชนความเปนอิสระ ผลประโยชนท่ีไดรับจากการ

เกษียณ ผลประโยชน ประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการรักษาพยาบาล และโอกาสไดรับ

ความชอบ การวัดการสูญเสียท่ีเกี่ยวของกับองคการจะเฉพาะกวา และรวมถึงองคประกอบท่ีไมมีใน

แนวความคิดการลงทุนของความผูกพันเชิงพฤติกรรม 

 

 3.4.4 การเปรียบเทียบการฝงตัวในงานกับโครงสรางอื่นท่ีคลายคลึงกนั: นอกจากความพึง

พอใจในงานและความผูกพันตองานแลว ยังมีโครงสรางเฉพาะอยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกับมิตแิตละดาน

ของการฝงตัวในงาน ตนทุนการหยุดงานและการลงทุนในงาน คลายกับมิติการสูญเสียท่ีเกี่ยวของ

กับองคการ ความเหมาะสมของคนกับองคการและคนกับงาน และเอกลักษณขององคการคลายกับ

มิติความเหมาะสมสอดคลอง สวนความผูกพันเชิงองคประกอบ ความรับผิดชอบตอครอบครัว และ

บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย คลายกับมิติการเช่ือมโยง ในท่ีนี้จะขอทบทวนความเหมาะสมของคนกับ

องคการและคนกับงานและความรับผิดชอบตอครอบครัว (Mitchell et al., 2001) 

  3.4.4.1 ความเหมาะสมของคนกับองคการ (Person-organization Fit) และความ

เหมาะสมของคนกับงาน (Person-job Fit): Schneider (1987) Chatman (1991) และ Kristof (1996) 

เสนอแนวคิดความเหมาะสมของคนกับองคการ สวนความเหมาะสมคนกับงานเสนอโดย Saks and 

Ashforth (1997) และ Werbel and Gilliland (1999) โครงสรางความเหมาะสม หมายถึง ความ

สอดคลองเขากันได (Compatibility) ซ่ึง Netemeyer et al. (1997) อธิบายความเหมาะสมคนกับ

องคการวาหมายถึง “ความสอดคลองของลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะ (Personality Traits) ความเช่ือ 

คานิยม ของปจเจกบุคคลกับ วัฒนธรรม ความตองการเชิงกลยุทธ บรรทัดฐานและคานิยมของ

องคการ”  สวนความเหมาะสมคนกับงานหมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถของคนกับงาน

ท่ีทํา การวัดคาํถามรวม เชน คานิยมหรือคุณคาขององคการแบบไหนท่ีเหมือนกับของคุณ (Saks and 

Ashforth, 1997) มิติของความเหมาะสมสอดคลองกับองคการแตกตางจากวรรณกรรมเหลานี้ ขอ

คําถามจะถามการรับรูเกี่ยวกับความเหมาะสมสอดคลองของพนักงานกับเพ่ือนรวมงาน กลุม งาน 

บริษัทและวัฒนธรรม แตมีความสับสนเกี่ยวกับพ้ืนฐานของความเหมาะสม กับบุคลิกภาพ  คานิยม 

ความตองการ และเปาหมาย (Kristof, 1996) ขอคําถามท่ีใชจึงเปนการรับรูความเหมาะสมสอด 
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คลองในภาพรวม โดยไมอางถึงความตองการในรายขอ ดวยเหตุนี้โครงสรางการฝงตัวในงานจึง

ครอบคลุมกวางกวาความเหมาะสมกับองคการและความเหมาะสมกับงานท่ีกลาวมาขางตน 

  3.4.4.2 ความรับผิดชอบตอครอบครัว (Kinship Responsibility): โครงสรางท่ีมี

สวนคลายกับการเช่ือมโยงกับชุมชน Price and Mueller (1981) เสนอความรับผิดชอบตอครอบครัว

ซ่ึงจํากัดการเคล่ือนยายออกจากงาน ตัวแปรสะทอน “การผูกมัดตอเครือญาติในชุมชน” และใชขอ

คําถามสถานการณแตงงาน และจํานวนของเด็กและญาติพ่ีนองในชุมชน (Blegen, Mueller and 

Price, 1988) Shaffer and Harrison (1998) พบวา การยายไปทํางานตางประเทศ ซ่ึงตองเปล่ียนงาน

และท่ีอยูแมวาจะเปนองคการเดิม การขดัขวางจากครอบครัว เปนประเด็นสําคัญ Turban, Campion 

and Eyring (1992) แนะนําวา การเคล่ือนยายท่ีทํางานมีผลอยางมาก ถาคูสมรสหรือสมาชิกใน

ครอบครัวไมตองการยาย ความรับผิดชอบตอครอบครัวมีความคลายคลึงกับ มิติการเช่ือมโยงกับ

ชุมชน ท้ังเชิงมโนทัศนและเชิงประจักษ แตมโนทัศนและการวัดของการเช่ือมโยงกับชุมชนจะกวาง

กวา การวัดจะเนนการเชื่อมโยงซ่ึงจะยับยั้งการเปล่ียนงานหรือการเคล่ือนยาย ตัวอยางเชน การเปน

เจาของบาน การมีเพ่ือนสนิทอยูใกล การเช่ือมโยงกับองคการในชุมชน  

 โดยสรุป ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ รวมถึงความเหมาะสมของคน

กับองคการและความเหมาะสมของคนกับงาน และความรับผิดชอบตอครอบครัว มีความคลายคลึง

บางสวนและแตกตางบางสวนจากการฝงตัวในงาน  ในสวนความพึงพอใจในงานและความผูกพัน

ตอองคการเปนทัศนคติในงาน (Job Attitudes) ท่ีเกี่ยวของกับการวัดมิติการปฏิบัติในงาน แตในดาน

เนื้อหาเปนอารมณความรูสึก และบางสวนของมิติยอยมีบางสวนเหมือนกับการสูญเสียท่ีเกี่ยวของ

กับองคการ การฝงตัวในงานจึงแตกตางจากทัศนคติในงานท้ังสองอยางมีนัยสําคัญ 

 

3.4.5 การอธิบายสาเหตุการลาออกโดยสมัครใจของแพทย: การศึกษาสาเหตุการลาออกของ 

แพทยโดย ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย และ ปยะ หาญวรวงศชัย (2547) เปนการ

สัมภาษณทางโทรศัพทกลุมแพทยท่ีลาออกในชวง 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

จํานวน 140 คน แบงสาเหตุเปนแพทยท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงใหความสําคัญของปญหา

แตกตางกัน แพทยท่ัวไปใหความสําคัญกับโอกาสทางการศึกษา รองลงมาเปนภาระงาน แพทย

เฉพาะทางใหความสําคัญกับการจัดการระบบเชิงนโยบาย รองลงมาเปนรายได แตปจจัยเหลานี้

ไมไดมีการศึกษาเช่ือมโยงกับตัวแปรกลาง คือความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ ท่ีมี

การศึกษาเปนสวนใหญในวรรณกรรมการลาออก (Currivan, 1999)  กําธร พฤกษานานนท และ

คณะ (2546) ศึกษาการลาออกของแพทยในชวง 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2546 

จํานวน 278 คน โดยวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีตอบกลับมา ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลาออก
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ของแพทยในภาครัฐ โดยกําหนดโมเดลสมการเชิงโครงสรางท่ีสามารถอธิบายปจจัยอิทธิพลการ

ลาออก วิเคราะหโดยโปรแกรม LISREL พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเศรษฐกิจและสังคม และปจจัย

ดานนโยบาย ไมมีความสัมพันธกับการลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ แตพบวาปญหาท่ีเกี่ยวของ

กับ ลักษณะงาน การขาดขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคกรสงผลตอ

การตัดสินใจลาออกของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ปจจัยสวนบุคคลดานเศรษฐกิจและสังคม 

ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา รายไดและครอบครัว ปจจัยดานนโยบายและระบบองคการ ไดแก ความ

เส่ียงตอการถูกฟอง ระบบการบริหารและนโยบายขององคการ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ นโยบายดึงชาวตางชาติมารักษาในไทย และกฎ ระเบียบตาง ๆ ของกระทรวง ปจจัยดาน

ลักษณะงาน ไดแก ภาระงาน และความนาสนใจของงาน ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานไดแก 

คาตอบแทน ความกาวหนา และโอกาสในการศึกษาตอ  ตัวแปรกลางในการศึกษาคือ 1) ปจจัยความ

พึงพอใจในงาน ไดแก ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน ความพึงพอใจในวิชาชีพแพทย ความพึง

พอใจในรายไดเม่ือเทียบกับภาระงาน และความพึงพอใจในรายไดจากการเปนแพทยเม่ือเทียบกับ

วิชาชีพอ่ืนและ 2) ปจจัยความผูกพันตอองคการไดแกความม่ันคงในงาน และความสัมพันธระหวาง

บุคคลในองคการ สรุปผลในภาพรวมวาปจจัยเรื่องความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ

เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลาออก ในการวิเคราะหผูวิจัยไมไดจําแนกแพทยท่ีลาออกเปนกลุม

แพทยท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงมีองคประกอบยอยของปจจัยสวนบุคคลดานเศรษฐกิจและ

สังคม และปจจัยดานนโยบายและระบบองคการท่ีแตกตางกันในเชิงบริบท แพทยท่ัวไปมีปญหา

ตองจับฉลากเลือกสถานท่ีทํางานและไมไดกลับภูมิลําเนาเดิม ขณะท่ีแพทยเฉพาะทางตองกลับไป

ทํางานตนสังกัดเดิมอยูแลว และมีปญหาปจจัยดานนโยบายมากกวา โดยรวมในการวิเคราะหจึงไมมี

ความสัมพันธกับการลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหมือนปจจัยอ่ืน ไมสอดคลองกับสถานการณ

ท่ีเปนจริง การศึกษาครั้งนีไ้ดนําทฤษฎีแรงจูงใจมาใชในการวิเคราะหสาเหตุการลาออกของแพทย 

โดยใชความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรกลาง  

 

3.4.6 การอธิบายสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: การศึกษาสาเหตุการ 

คงอยูของแพทยท่ีทํางานมานานเลยระยะการใชทุน (มากกวา 5 ป) ซ่ึงมีการเปรียบเทียบในกลุม

ผูอํานวยการและแพทยประจํา พบวา ในกลุมผูอํานวยการมคีวามรูสึกวาตนเองเปนประโยชน

มากกวาท่ีอ่ืนสูงสุด รองลงมาเปนงานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะกับตนเอง สวนกลุมแพทยประจํา 

อันดับสูงสุดเปนเรื่องรายได ลงตัวเรื่องครอบครัว และเดินทางสะดวกใกลภูมิลําเนา ท่ีมีอันดับ

ใกลเคียงรองลงมาเหมือนกันท้ัง 2 กลุมคือบรรยากาศผูรวมงานและผูบริหารด ี (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, 

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) ซ่ึงสาเหตุตาง ๆ เหลานี้ไมไดวิเคราะหเช่ือมโยงกับ



  108 

 

ตัวแปรกลาง เชนความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ แตพบการศึกษาในกลุมพยาบาล

ท่ีทํางานในโรงพยาบาลศูนยของประเทศไทยจํานวน 354 คน พบวา ความตั้งใจในการคงอยูทํางาน

ใน 1 ป รอยละ 97.1 ความตั้งใจคงอยู 5 ป ลดลงเหลือรอยละ 78.5 ปจจัยท่ีมีความสําคัญกับความ

ตั้งใจคงอยูในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิไดแก ความพึงพอใจในงาน ความพอใจในคาตอบแทน 

โอกาสในการพัฒนา และความพึงพอใจตอการนิเทศงาน (Kunaviktiikul et al., 2000) โมเดลเชิง

ทฤษฎีของการคงอยูในงานสําหรบัพยาบาลดูแลผูปวยท่ีบาน โดยบูรณาการจากงานวิจัยเชิงประจักษ

เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานและการคงอยูในงาน ปจจัยท่ีมากอนความพึงพอใจในงานเปน

ลักษณะภายในและลักษณะภายนอกงาน  ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธโดยตรงกับการคงอยู

ในงาน และมีความสัมพันธโดยออมผานความตั้งใจคงอยูในงาน ลักษณะสวนบุคคลของระยะเวลา

การทํางานมีความสัมพันธโดยออมกับการคงอยูผานความเปนอิสระ (Autonomy) ในวิชาชีพ และ

ความสัมพันธกับผูปวย ซ่ึงเปนลักษณะภายในงานท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจคงอยู

ในงาน และการคงอยูในงาน (Ellenbecker, 2004) แมวาจะเปนโมเดลเกี่ยวกับการคงอยูในงาน (Job 

Retention) แตจากตัวแปรลักษณะงานภายในมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับลักษณะองคการ และการ

ปฏิบัติ งานเปนกลุมรวมกับแพทย และเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงเปนองคประกอบยอยของความเปนอิสระ

ในวิชาชีพ แสดงวาโมเดลน้ีนาจะเปนการคงอยูในองคการรวมดวย เปนการนําความพึงพอใจในงาน

เปนตัวแปรกลางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูในองคการ 

โดยสรุป ทฤษฎีแรงจูงใจและจติวิทยาเชิงพฤติกรรม นํามาใชในการอธิบายสาเหตุการ 

ลาออกของแพทย และบุคลากรสุขภาพ เชนเดยีวกับพนักงานในองคการ โดยผานตัวแปรกลางคือ 

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ซ่ึงตัวแปรท้ังสองตัวนี้มีความคลายคลึงบางสวน

และแตกตางบางสวน กับองคประกอบยอยของการฝงตัวในงาน ในสวนการคงอยูของแพทยมี

การศึกษาถึงสาเหตุการคงอยูของแพทย แตไมไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆท่ีนําไปสูความ

พึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ แตพบการศึกษาในกลุมพยาบาล มีการสังเคราะห

โมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูในงานสําหรับพยาบาลดูแลผูปวยท่ีบาน ซ่ึงเกี่ยวของกับความพึงพอใจใน

งานและการคงอยูในงานหรือองคการ 

 

3.5 ทฤษฎีสําหรับกลยทุธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและทฤษฎีทุนมนุษย 
 

 การบริหารหรือการจัดการคน (People Management) ประกอบดวย แนวคิดของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) และ การจัดการทุนมนุษย (Human Capital 

Management) ซ่ึงจุดมุงหมายเพ่ือบรรลุประสิทธิผลขององคการผานคน และมีความสัมพันธกับการ
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คงอยูหรือลาออกจากองคการของคน การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง แนวทางเชิงกลยุทธและ

การเช่ือมโยงกับการจัดการสินทรัพยท่ีมีคุณคามากท่ีสุดขององคการ ไดแก ทรัพยากรมนุษยหรือคน

ท่ีทํางานเพื่อใหวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธ์ิผล  การจัดการทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการผาน

ระบบทรัพยากรมนุษย คือ 1) ปรัชญาทรัพยากรมนุษย (HR Philosophies): เปนคานิยมและแนวทาง

หลักการท่ีใชในการจัดการคน 2) กลยุทธทรัพยากรมนุษย (HR Strategies): ทิศทางของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 3) นโยบายทรัพยากรมนษุย(HR Policies): แนวทางในการประยุกตคานิยม หลัก 

การและกลยุทธไปปฏิบัติในบริบทของการจัดการทรัพยากรมนุษย 4) กระบวนการทรัพยากรมนุษย 

(HR Process): ขั้นตอนและวิธีการในการนําแผนกลยุทธทรัพยากรมนุษย และนโยบายไปปฏิบัติใน    

องค การ 5) การปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย (HR Practice): แนวทางไมเปนทางการในการจัดการ

คน 6) โปรแกรมทรัพยากรมนุษย (HR Program): โปรแกรมท่ีนํากลยุทธ นโยบาย และการ

ปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย ไปดําเนินการในองคการตามแผนการท่ีวางไว (Armstrong, 2006a) 

ประเด็นของการจัดการทรัพยากรมนุษยมี 4 ขอคือ 1) ใหความสําคัญกับการบูรณาการ: เปนการ  

บูรณาการนโยบายการบริหารคน ตั้งแตดานการบรรจุคน การใชคน การจูงใจ และพัฒนา 

สอดคลองกับนโยบายธุรกิจขององคการ 2) การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนงานของหัวหนางานทุก

คน โดยเฉพาะเปนงานท่ีผูบริหารระดับสูง ตองใหความใสใจอยางใกลชิด 3) มีความสัมพันธท่ีดี

ของฝายผูบริหาร กับฝายพนักงาน 4) บทบาทของผูบริหารเปล่ียนจากการควบคุมบังคับบัญชา เปน

การเอ้ือ สนับสนุน มอบอํานาจใหพนักงานไดมีโอกาสริเริ่มงานเอง (นิสดารก เวชยานนท, 2546)  

การจัดการทุนมนุษย หมายถึง การไดรับ การวิเคราะห และการรายงานขอมูล ซ่ึงบอกถึงทิศทางการ

เพ่ิมคุณคาในการบริหารคน การลงทุนเชิงกลยุทธ และการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ ในระดับองคการ

และระดับการจัดการดานหนา ท้ังการจัดการทรัพยากรมนุษยและการจัดการทุนมนุษย เนนการดูแล

คนเปนสินทรัพย(Assets)ไมใชตนทุน(Cost) และใหความสําคญักับการบูรณาการเชิงกลยุทธเหมือน 

กัน แตการจัดการทุนมนุษยทําใหชัดเจนขึ้น ในประเด็นของการจัดการผานการวัด เพ่ือบอกถึง

ผลสําเร็จท่ีชัดเจนของกลยุทธ การทําใหความเช่ือเรื่องคนเปนสินทรัพยชัดเจนขึ้น เนนเรื่องกลยุทธ

และกระบวนการการสรางคุณคาผานคนและทําใหเปาหมายองคการบรรลุผลสําเร็จ จากมโนทัศน

ของการจัดการทุนมนุษย ทําใหมโนทัศนของการจัดการทรัพยากรมนุษยชัดเจนและสมบูรณขึ้น ซ่ึง

ท้ังสองมโนทัศนประกอบเปน การบริหารหรือการจัดการคน (Armstrong, 2006a) กลยุทธในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย (Strategic Human Resource Management-SHRM) หมายถึง กลยุทธท่ีเปน

การบูรณาการและการปรับตัวขององคการ เพ่ือใหทุกคนตั้งแตผูบริหารระดับสูง พนักงานในระดับ

ลางไดรับรูเรื่องกลยุทธและนํามาซ่ึงผลสัมฤทธ์ิขององคการรวมกัน ประกอบดวย บูรณาการสอด 

คลองกับกลยุทธขององคการ บูรณาการผานนโยบายทรัพยากรมนุษย ลงไปในพนักงานทุกระดับ
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ขององคการ บูรณาการผานการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย ใหมีการปรับใหสามารถปฏิบัติไดเปน

จริง โดยหัวหนางานทุกระดับและผูปฏิบัติงานในองคการทุกคน ถือปฏิบัติในชีวิตการทํางานประจํา 

วัน (Schuler, 1992) มโนทัศนของกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษย มาจากการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยและกลยุทธรวมกัน นําโมเดลของการจัดการทรัพยากรมนุษยมาใช เนนท่ีกลยุทธ 

การบูรณาการแนวตั้งและแนวราบ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานความตั้งใจเชิงกลยุทธ กลยุทธท่ีใช

ทรัพยากรเปนพ้ืนฐาน การไดเปรียบทางการแขงขัน ความสามารถเชงิกลยุทธ และความเหมาะสม

สอดคลองเชิงกลยุทธ (Armstrong, 2006a) 

 

3.5.1 ทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษย (Theoretical Perspectives for  

Strategic Human Resource Management): ประกอบดวย 6 ทฤษฏี    4 ทฤษฎีแรกนําไปใชไดกับ

การตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธดานการจัดการทรัพยากรมนุษย   อีก 2 ทฤษฏีอธิบายในส่ิงท่ีไมใช    

กลยุทธดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แตมีความสําคัญตอความเขาใจบทบาทของการปฏิบัติงาน

การจัดการทรัพยากรมนุษยในการจัดการกลยุทธ (Wright and McMahan, 1992) (ภาพท่ี 3.2) 

การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(HRM Practices)

กลยุทธองคการ 
(Firm Strategy)

แรงดันทางดานการเมืองและสถาบัน 
(Institutional/Political force)

แหลงทุนมนุษย 
(HR Capital Pool)

พฤติกรรมมนุษย 
(HR Behaviors)

ผลลัพธองคการ         
(การขาดงาน, ผลการ

ปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจ)

มองในแง

ทรัพยากรท่ี
เปนฐานของ

องคการ

มองในแงการพึ่งพาทรัพยากร

มองในแงพฤติกรรมมองในเชิงระบบ/ 
ทฤษฎีตัวแทนและ
ตนทุนคาใชจาย

 
ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

แหลงท่ีมา:  Wright and McMahan, 1992. 
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3.5.1.1 มุมมองทรัพยากรท่ีเปนฐานองคการ (Resource – based View of the  

Firm): เนนท่ีทรัพยากรภายในองคการ เปนปจจัยท่ีกําหนดการไดเปรียบในการแขงขัน โดยแบง

ทรัพยากรเปน 3 กลุม คือ (1) ทุนกายภาพ: ประกอบดวย โรงงานและเครื่องมือ เทคโนโลยีและ

สถานท่ีตั้งขององคการ (2) ทุนมนุษย: ประกอบดวย ความเช่ียวชาญ การตัดสินใจ และปญญาของ

ผูจัดการและพนักงานในองคการ (3) ทุนองคการ: ประกอบดวย โครงสรางองคการ ระบบการ

วางแผน ควบคุม ประสานงาน และการส่ือสารขอมูลระหวางกลุมภายในและภายนอกองคการ 

3.5.1.2 มุมมองในแงพฤติกรรม (The Behavioral Perspective): มาจากทฤษฏี  

ตามสถานการณ (Contingency) กลาววา พฤติกรรมของพนักงานเปนส่ือกลางระหวาง กลยุทธและ

ผลการปฏิบัติงานขององคการ กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงแตกตางกันตามพฤติกรรม

ของแตละองคการ ซ่ึงกําหนดโดยกลยุทธองคการ ทําใหมีการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย

แตกตางกัน 

3.5.1.3 มุมมองในเชิงระบบ (Cybernetic System): ประกอบดวย ปจจัยนําเขา  

การแปรรูป และปจจัยนําออกซ่ึงลอมรอบดวยสภาพแวดลอม และมีขอมูลยอนกลับ เพ่ือปรับปรุง

แกไขระบบใหดีขึ้น สําหรับระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ปจจัยนําเขาคือสมรรถนะ    

กระบวนการแปรรูปคือพฤติกรรมของแตละบุคคลในองคการ   ปจจัยนําออกคือผลการปฏิบัติงาน 

กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยูท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการแปรรูป โดยทําหนาท่ีการ

จัดการเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงาน และการจัดการดานพฤติกรรม  

3.5.1.4 ทฤษฎีตัวแทนและตนทุนคาใชจาย (Agency / Transaction cost  

Theory): แนวคิดนี้ตรวจสอบปญหาของการแลกเปล่ียนของมนุษย โดยมีพ้ืนฐานจากสาขาการเงิน

และเศรษฐศาสตร ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับปจจัยดานมนุษย ทําใหองคการหา

วิธีการเปล่ียนแปลงภายในองคการโดยการลดคาใชจายหรือตนทุนลง ปจจัยดานมนุษย ไดแก        

1) ความมีเหตุผลท่ีจํากัด: มนุษยมีขอมูลท่ีจํากัดในการตัดสินใจ 2) การฉวยโอกาส: มนุษยเห็นแก

ประโยชนตนเอง เปนอุปสรรคที่สําคัญตอการแลกเปล่ียนของมนุษย ทฤษฏีนี้ใชสําหรับควบคุม

องคการ การออกแบบการปฏิบัติงาน และการอธิบายการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย ภายใต

ทฤษฏีเหตุผล การจูงใจพนักงาน ในระดับบุคคล กลุม และองคการ 

3.5.1.5 ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรและแรงดันทางการเมือง (Resource  

Dependence / Power Models): ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรของ Pfeffer  ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานวา ทุก

องคการขึ้นอยูกับการหมุนเวยีนทรัพยากรท่ีมีคา เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานตอไปได การ

ควบคุมท่ีอยูเหนือทรัพยากรท่ีมีคาเหลานี้ ทําใหไดมาซ่ึงกลุมบุคคลท่ีเปนทรัพยากรท่ีมีอํานาจสําคัญ  

และสามารถเพ่ิมคุณคาของทรัพยากรใหหายาก  มีอํานาจควบคุมทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ทฤษฏีนี้มี



  112 

 

ความเห็นวาการจัดสรรคาตอบแทน ขึ้นอยูกับอํานาจมากกวาผลการปฏิบัติงาน การนํามาซ่ึงอํานาจ

และการเมืองของการจัดการทรัพยากรมนุษยมีหลายวิธี  ไดแก 1)  การเปล่ียนการปฏิบัติงานการจัด 

การทรัพยากรมนุษย มาเปนการสนับสนุนกลยุทธขององคการ 2)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  เปน  

Strategic  Partner  กับองคการ  แสดงวา  การจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันแกองคการ    

3.5.1.6 ความเปนสถาบัน  (Institutionalism): เห็นวา โครงสรางตาง ๆ โปรแกรม 

และการดําเนินงานในองคการไดมาอยางถูกตองจากโครงสรางความเปนจริงของสังคม   มีอิทธิพล

ตอการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย 

 

 3.5.2 ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory): ทฤษฎีทุนมนุษยแสดงโดย Ehrenberg 

and Smith (1997) ใหแนวคิดวาคนงานฝงตัวอยูในชุดของทักษะซ่ึงไดรับการเชาโดยนายจาง ความรู

และทักษะของคนงานมาจากการศึกษา การฝกอบรมรวมถึงประสบการณ ซ่ึงสะสมเปนหุนท่ี

แนนอน (stock) ของทุนเชิงผลผลิต ทุนมนุษยใหคํานิยามโดย Bontis et al. (1999) เปนปจจัยเชิง

มนุษยในองคการ ประกอบดวย ปญญา ทักษะและความสามารถซ่ึงใหกับองคการ องคประกอบเชิง

มนุษยเหลานี้สามารถเรียนรู แลกเปล่ียน สรางนวตกรรม และผลักดันเชิงสรางสรรค เพ่ือความอยู

รอดในระยะยาวใหกับองคการ ทุนมนุษยไมไดเปนขององคการ แตคนนําทุนมนุษยเขาไปใน

องคการ ทุนมนุษยเปนองคประกอบหนึ่งของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ซ่ึงประกอบดวย

หุนและการไหลของความรูภายในองคการ เปนสินทรัพยท่ีจับตองไมได ทุนทางปญญา มี 3 

องคประกอบ ไดแก ทุนมนุษย ทุนเชิงสังคมหรือทุนกายภาพ และทุนองคการ ดังรายละเอียดท่ีกลาว

ในมุมมองทรัพยากรท่ีเปนฐานองคการ ทุนมนุษยจะเกี่ยวของกับการดึงดูด การคงอยู การพัฒนา 

และใหคาตอบแทนคน เพ่ือสรางทักษะ ความผูกพันและแรงจูงใจใหแรงงานท่ีมีทุนมนุษยเหลานี้อยู

ในองคการ ทุนเชิงสังคมเกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาองคการเพ่ือเพ่ิมกระบวนการพัฒนา 

การดักจับ และการกระจายความรูภายในองคการ ทุนองคการเกี่ยวของกับการจัดการความรู ในสวน 

ของทฤษฎีทุนมนุษยและการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย เกี่ยวของกับกลยุทธทรัพยากร การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย กลยุทธคาตอบแทนและการปฏิบัติในองคการ (Baron and Armstrong, 2007) 

 

3.5.3 กลยุทธการคงอยูในองคการ (Retention Strategies): กลยุทธการคงอยูเปนสวนหนึ่ง 

ของกลยุทธทรัพยากร (Resourcing Strategy) กลยุทธทรัพยากรทําใหองคการมีหลักประกันวามี

บุคลากรและคงอยูในองคการตามความจําเปนและจางไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสวนสําคัญของ

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยมีพ้ืนฐานท่ีความสอดคลอง
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เหมาะสมระหวางทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธ และความจําเปนในการปฏิบัติการขององคการ กล

ยุทธทรัพยากร ประกอบดวย 5 องคประกอบ (Armstrong, 2006b) 

3.5.3.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning): ประเมิน 

อนาคตของธุรกิจและบุคลากรท่ีองคการตองการ ไดแก ทํานายความตองการหรืออุปสงค ทํานาย

กําลังผลิตหรืออุปทาน วิเคราะหสวนขาดและสวนเกิน และวางแผนกําลังคน  

3.5.3.2 แผนทรัพยากร (Resourcing Plan): เตรียมการวางแผนในการคนหา 

บุคลากรท่ีตองการจากภายในองคการ การฝกอบรมในการพัฒนาความชํานาญของบุคลากรภายใน

องคการ วางแผนระยะยาวในการสรรหาคนท่ีองคการตองการจากภายนอกถาองคการไมพอใจ   

3.5.3.3 กลยุทธการคงอยูในองคการ (Retention Strategy): วางแผนในการทําให 

บุคลากรคงอยูในองคการตามตองการ เปนหลักประกันวาบุคลากรท่ีเปนกําลังสําคัญคงอยูและ

ลาออกลดลง ขึ้นกับการวิเคราะหสาเหตุการท่ีบุคลากรคงอยูหรือลาออกจากองคการ  การสัมภาษณ

คนท่ีลาออก (Exit Interview) มักไดรับเหตุผลท่ีไมนาเช่ือถือ เหตุผลท่ีคนยังคงอยูหรือลาออกควรได

จากการสํารวจทัศนคต ิ วิเคราะหคําตอบจากพนักงานท่ีอยูในองคการเปนเวลานาน หาแบบแผนท่ี

เหมือนกัน อาจไดจากการสนทนากลุม หาเหตุผลในการคงอยูหรือปญหาในการลาออก แผนในการ

คงอยูของบุคลากร (Retention Plan) ควรมีในจุดท่ีขาดความผูกพันและไมมีความพึงพอใจในการ

ทํางาน ในประเด็นตาง ๆ ไดแก 1) การจายคาตอบแทน: ปญหาจากการขาดการแขงขัน ความไมเทา

เทียม และความไมยุติธรรมของระบบการจายคาตอบแทน ประกันความเขาใจของพนักงานในการ

เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานและรางวัล 2) การออกแบบงาน: ควรออกแบบเพื่อเพ่ิมความหลากหลาย

ในความชํานาญ ความสําคัญภาระหนาท่ีในงาน ความมีอิสระในการทํางาน ผลยอนกลับ โอกาสใน

การเรียนรูและการเติบโต 3) ผลการปฏิบัติงาน: พนักงานจะขาดแรงจูงใจถาไมมีความชัดเจนใน

ความรับผิดชอบของงานหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน ไมไดรับการแจงวาการทํางานดีหรือไม 

หรือรูสึกวาการประเมินผลการปฏิบัติงานไมมีความยุติธรรม 4) การเรียนรูและพัฒนา: การลาออก

จะเพ่ิมขึ้นถาบุคลากรไมไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา หรือถูกส่ังใหทําโดยไมไดรับการ

ฝกอบรมท่ีเหมาะสม 5) การพัฒนาสายอาชีพ: ความไมพึงพอใจทางอาชีพ เปนสาเหตุหลักของการ

ลาออก บุคลากรตระหนักวาการพัฒนาสายอาชีพไดตองยายออก นายจางตองลดแนวโนมการ

ลาออก เชน การใหความชํานาญท่ีกวางขึ้น ขั้นตอนท่ีเปนระบบในการประเมินศักยภาพ การให

ความชอบภายในองคการ การพัฒนาความเปนธรรมในการประเมินความชอบ การแนะนํา

ความกาวหนาทางสายอาชีพ 6) ความผูกพันองคการ: เพ่ิมโดยอธิบาย พันธกิจ คานิยม และ

ยุทธศาสตรขององคการ การส่ือสารกับพนักงานท่ีทันการแบบเผชิญหนา โอกาสใหพนักงานเสนอ

ความคิดในการพัฒนาระบบการทํางาน ปรับเปล่ียนระบบการทํางานหลังจากการปรึกษาและ
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ถกเถียงกับพนักงาน 7) การขาดกลุมสัมพันธ: พนักงานรูสึกโดดเดี่ยวและไมมีความสุขถาไมมีการ

ทํางานเปนทีมรวมกัน หรือรูสึกวามีการแยกกันเปนกลุมการเมืองในองคการ 8) ความไมพอใจและ

ขัดแยงกับผูจัดการและผูนิเทศ: เหตุผลท่ัวไปในการลาออกคือ ความรูสึกไมพอใจการจัดการท่ัวไป

หรือผูจัดการหรือทีมนํา วาไมมีความยุติธรรม ซ่ึงแกไขโดยการพัฒนาภาวะความเปนผูนําในทีมนํา

และผูจัดการองคการ 9) การสรรหา การคัดเลือก การใหความชอบ: การลาออกอยางรวดเร็วอาจมา

จากการคัดเลือกและการตัดสินใจผิดในการสนับสนุนบุคลากร 10) ความคาดหวังสูงทางการตลาด: 

การสรางความคาดหวังท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง เกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาสายอาชีพ การ

ฝกอบรม และการเพ่ิมความสามารถในการไดรับการจางงาน ถาไมสอดคลองกับความเปนจริงจะ

นําไปสูความไมพอใจและการลาออก  

3.5.3.4 กลยุทธยืดหยุน (Flexibility Strategy): วางแผนในการเพ่ิมความยืดหยุน 

ในการใชประโยชนจากทรัพยากร เพ่ือใหองคการไดประโยชนจากบุคลากรท่ีมีอยูมากท่ีสุด และ

ปรับใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง เชน การจางเหมาบริการภายนอก การเปล่ียน

งานตามความชํานาญ 

3.5.3.5 กลยุทธการจัดการวุฒิสามารถ (Talent Management Strategy): ทําให 

องคการมีหลักประกันวา มีคนท่ีมีวุฒิสามารถอยูในองคการในการทําใหเกิดความสําเรจ็ตามเปา 

หมายในปจจุบัน และอนาคตขององคการ องคประกอบของกลยุทธการจัดการวุฒิสามารถไดแก 

พัฒนาสถานท่ีนาทํางาน ขั้นตอนการสรรหาคนท่ีมีคุณภาพ การออกแบบงานและพัฒนาบทบาทให

คนเกงไดโอกาสในการประยุกตความชํานาญ มีความเปนอิสระ งานทาทายและนาสนใจ การสราง

บรรยากาศในการสรางสรรคส่ิงใหมในการทํางาน มีกระบวนการกระตุนโดยการใหรางวัล ความ

สมดุลในการทํางานภายในและภายนอกองคการ การพัฒนาพันธะสัญญาใจเชิงบวก การพัฒนา

ภาวะผูนําในผูนําสายปฏิบัติงาน การใหรางวัลตามผลความชํานาญของคนเกง การระบุศักยภาพของ

บุคคลท่ีองคการตองการและอาจจะออกจากองคการ การวางแผนการถายทอดความชํานาญ ระบุ

ศักยภาพคนเกงท่ีองคการตองการในอนาคต 

 

3.5.4 การปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง (High Performance Work  

Practices): หมายถึง การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิผลเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน

ขององคการ นโยบายและกระบวน การจัดการ ไดแก การสรรหา คัดเลือกและฝกอบรมท่ีชัดเจน 

รูปแบบการส่ือสารขอมูล การประเมินทัศนคติ การออกแบบงาน กระบวนการรองเรียน โปรแกรม

การมีสวนรวมในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการใหแรงจูงใจคาตอบแทน การ

ใหรางวัลความชอบพนักงาน โดยการปฏิบัติการท้ังหมดเช่ือมโยงกับผลลัพธท่ีมีคุณคาขององคการ 
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Huselid (1995) ศึกษาการเช่ือมโยงระหวางระบบของการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง  

กับผลการปฏิบัติงานขององคการ พบวา 1) ลดการลาออกของพนักงานและเพ่ิมผลิตภาพและผลงาน

ทางการเงินของบริษทั 2) ความเหมาะสมภายในและภายนอก (Internal and External Fit) ในการ

เพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององคการ พบวา มีหลักฐานระดับกลางในการสนับสนุนผลความเหมาะสม

ภายใน และหลักฐานนอยของความเหมาะสมภายนอก การยอมรับในการใชการปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยขั้นสูงในองคการ มีความสําคัญมากกวานโยบายการทําใหสอดคลองเหมาะสม

ภายใน หรือการวางแนวทางใหสอดคลองกับกลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ 

  

 3.5.5 การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สัมพันธกับการคงอยูของแพทย: การศึกษา

สาเหตุการลาออกและคงอยูของแพทย พบขอเสนอจากแพทยท่ีลาออกและแพทยท่ีคงอยูเกี่ยวกับ

การปรับปรุงระบบบริหารงานภายในโรงพยาบาล และการมีทีมงานท่ีมีความพรอมเปนประเด็นท่ี

ตองพิจารณาเพิ่มเติมเปนพิเศษ (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ อารี วัลยะเสว,ี 2542; 

ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย และปยะ หาญวรวงศชัย, 2547) จากวรรณกรรมการคงอยู

เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย การประยุกตปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยขั้นสูงนําไปสูผลการปฏิบัติงานขั้นสูง การลดการลาออกและการเพ่ิมการคงอยูของ

พนักงาน ซ่ึงมีงานวิจัยเชิงประจักษสนับสนุน ในสวนกระทรวงสาธารณสุขก็มีกลยุทธและนโยบาย

ในการแกปญหาการลาออก และการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชน ตามท่ีทบทวนมาในบทท่ีสอง ใน

หัวขอนี้จะทบทวนกลยุทธและมาตรการตาง ๆ ท้ังในตางประเทศและเปรียบเทียบกับมาตรการใน

ประเทศไทยท่ีทบทวนมาแลว โดยเริ่มตนท่ีบริบทของเขตชนบท (Rural Area) และงานสุขภาพใน

เขตชนบท (Rural Health) กลยุทธและมาตรการการคงอยูของแพทยในเขตชนบท 

  3.5.5.1 งานสุขภาพในเขตชนบท (Rural Health): Craig Veitch จากมหาวิทยาลัย 

James Cook ประเทศออสเตรเลีย ไดใหความหมายของสุขภาพในชนบทในประเด็นท่ีสําคัญ

ทางดานผูใหบรกิารและผูรับบริการ การตระหนักในความสําคัญของปญหางานสุขภาพในชนบท 

กลยุทธของงานสุขภาพในชนบท และความแตกตางระหวางงานสุขภาพในชนบทและในเมือง ซ่ึงมี

ความคลายคลึงกันกับประเทศไทย ดังนี ้(สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2547) 

1) ประเด็นสําคัญของสุขภาพในชนบท: (1) ดานผูใหบรกิาร: มีขีดจํากัด 

ในการใหบริการ ทักษะชํานาญไมเพียงพอ จํานวนผูใหบริการไมเพียงพอ ขอบเขตกวางของทักษะ

ใชไมบอย สาเหตุการเจ็บปวยและเสียชีวิตแตกตางจากในเมือง การแยกตัวออกจากสังคมและ

วิชาชีพ (2) ดานผูปวย: ผูปวยมีปริมาณมาก ทัศนคติดานสุขภาพของคนชนบท การเปล่ียนแปลงดาน

เศรษฐกิจสังคมของคนชนบท และลักษณะดานประชากรและสังคมในเขตชนบท เชน การอพยพ 
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การเปล่ียนแปลงในดานชีวิตความเปนอยู ความยากจน ความไมเทาเทียมดานสุขภาพในสังคม

ชนบท และประชากรพ้ืนเมือง  

2) กลยุทธของงานสุขภาพในชนบท: หลายประเทศพยายามใน 

การแกปญหางานสุขภาพในชนบท โดยมีกลยุทธดังนี้ (1) ขอจํากัดเรื่องการใหบริการ ทักษะ และ

จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ: ใชระบบเครือขาย Telemedicine การฝกอบรมเปนพิเศษ การใช 

Multidisciplinary Teams ศูนยบริการหลายแหง ทักษะหลากหลายของวิชาชีพงานสุขภาพในชนบท 

(2) ระดับท่ีแตกตางของผูใหบริการ: อบรมพยาบาล ผูชวยเหลือแพทย ผูชวยเหลือพยาบาล และ      

ผูทํางานสุขภาพทองถ่ิน (3) การฝกอบรมสําหรับการปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ีชนบท: การสรรหานักศึกษา

จากพ้ืนท่ีเขตชนบท การวางตําแหนงในการทํางานสําหรับนักศึกษา และ Junior Staff โรงเรียนดาน

สุขภาพ และดานคลินิกในชนบททําใหงานสุขภาพในชนบท เปนวิชาพิเศษในหลักสูตรปริญญาตรี

และปริญญาโท (4) ส่ิงจูงใจในการทํางานในเขตชนบท: การสนับสนุนวิชาชีพและครอบครัว บาน 

รายได ทุนในการศึกษาตอ การติดตอกับเพ่ือนรวมงานในเมือง (5) อุปสรรคระยะทาง เวลาและ

ตนทุน: ปรับปรุงการเขาถึงของคนชนบท การประกันสุขภาพ การปรับปรุงการเดินทางไปรับ

บริการสุขภาพ (6) สาเหตุหลักของการเจ็บปวยและเสียชีวิต: ประเมินความตองการดานสุขภาพ 

ปรับปรุงการรวบรวมขอมูล การติดตามและวิเคราะห การสงเสริมดานสุขภาพและการปองกัน (7) 

การใหความรูและการศึกษา: ปรับปรุงการศึกษาสาธารณสุขและการดูแลระดับปฐมภูมิ การศึกษา

และการบริการระดับทองถ่ิน การมีสวนรวมกับชุมชน (8) ประชากรพ้ืนเมือง: การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการวางแผนงานบริการสุขภาพ การใหความเคารพในวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมือง  

3) บริบทของชนบท: ความแตกตางระหวางงานสุขภาพในเมืองและ 

ชนบท: แตกตางใน 4 วิธี (1) การเขาถึงและความพรอม: มีทางเลือกระดับพ้ืนท่ีนอยกวา ตอง

เดินทางเปนระยะทางไกลเพื่อไปรับบริการในสถานบริการ ซ่ึงระบบบริการ และเครื่องมือในเขต

ชนบท มักไมเพียงพอกับความตองการของคนทองถ่ิน ท่ีตองการงานหลายดาน และไดรับคุณคาสูง

จากชุมชนทองถ่ิน (2) พฤติกรรมและทัศนคต:ิ คนชนบทมีแนวโนมในการคนหาการดูแลสุขภาพชา

กวาคนเมือง มีมุมมองทางดานหนาท่ีของสุขภาพ ในเมืองจะมองเพ่ือความสวยงาม มีกิจกรรม

ปองกันนอย มักจะรักษาเอง ใชบริการสุขภาพนอยกวา เจ็บปวยมากกวา มีสุขภาพท่ีปวยมากกวาคน

เมือง (3) บริบท (Context):  แตกตางในดานส่ิงแวดลอม แบบแผนการทํางานและความเส่ียง การ

สัมผัสกับความเส่ียงจากธรรมชาติมากกวา มีส่ิงอํานวยความสะดวกนอยกวา มีบริบทสังคม 

วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานของชนบท มักมีการศึกษาต่ํากวาคนเมือง รายไดต่ํากวา และเวลาวาง

จากงานนอยกวา (4) ภาระโรค: คนชนบทมีภาระโรคท่ีแตกตางมากกวาและหนักมากกวาคนเมือง 

ระดับเจ็บปวยมากกวา อันตรายจากการทํางานมากกวา โรคติดเช้ือมากกวา มีโรคเรื้อรังมากกวา  
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   4) การปฏิบัติงานในชนบท (Rural Practice): เปนการปฏิบัติท่ีใชขอบเขต

การดูแลระดับทุติยภูมิ และทักษะตามขั้นตอนมากกวาในเมือง ผูปฏิบัติงานโดยท่ัวไปอยูใน

สถานการณหลากหลาย ตองมีการตัดสินใจในระดับสูง เห็นโรคท่ีรุนแรงในคร้ังแรกท่ีพบ มีความรู

ทางครอบครัวมากกวา ทํางานนานหลายช่ัวโมง ไมคอยไดรับการสนับสนุน เขาถึงเทคโนโลยีนอย

กวา แยกจากวิชาชีพและสังคม  

  โดยสรุปบริบทของชนบทมีความแตกตางระหวางงานสุขภาพในเมืองและชนบท

ตั้งแตการเขาถึงบริการของประชาชนและความพรอมในการใหบริการของบุคลากร พฤติกรรมและ

ทัศนคติในการคนหาดูแลสุขภาพท่ีชากวาคนเมือง สัมผัสความเส่ียงจากธรรมชาติมากกวา ภาระ

โรคท่ีมากกวาและหนักกวาคนในเมือง ในประเทศไทยบริบทของชนบทไมแตกตางจากประเทศ

ออสเตรเลียเทาไรนัก แตการติดเช้ือของโรคอาจรุนแรงนอยกวาในเมือง แตการแพรกระจายในบาง

โรคเชน ไขหวัดนกจะรุนแรงกวา ซ่ึงบริบทของชนบทและงานสุขภาพในชนบทยอมเปนปจจัยท่ี

ดึงดูดและคงอยูของบุคลากรสุขภาพไดนอยโดยเฉพาะแพทยซ่ึงมีทางเลือกในตลาดแรงงานมากมาย 

  3.5.5.2 กลยุทธดานกําลังคนดานแพทย (Supply Side Strategies): เปนการใช

มาตรการท่ีเกี่ยวของกับระบบการศึกษา ไดแก การจัดตั้งสถานท่ีศึกษาในเขตชนบท การคัดเลือก

นักศึกษาในเขตชนบท โปรแกรมการสรรหานักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาเขตชนบทควบคูกับหลักสูตรท่ี

เนนการฝกปฏิบัติในเขตชนบทในการเพ่ิมจํานวนแพทยท่ีขาดแคลน ในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศ

อเมริกา เริ่มในป พ.ศ. 2517 ประเมินผลในป พ.ศ. 2536 พบวา รอยละ 39 ของนักศึกษาท่ีจบ

การศึกษาเขาทํางานในเขตชนบทของรัฐ และรอยละ 33 เขาทํางานในเขตขาดแคลนของรัฐ เทียบกับ

รอยละ 10 และรอยละ 8 ของนักศึกษาท่ัวไป ประเมินผลตอมาในป พ.ศ. 2539 พบวาเกือบท้ังหมด

ยังคงอยูทํางานในเขตชนบท ประเมินผลป พ.ศ. 2545 พบวา รอยละ 68 ของนักศึกษาในโปรแกรม

ยังทํางานท่ีเดิมเทียบกับ รอยละ 46 ของนักศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเปนการแสดงผลความสําเร็จของการ    

คงอยูระยะยาว (Rabinowitz, 1993; Rabinowitz et al., 1999; Rabinowitz et al., 2005) ในประเทศ

ไทยมีโครงการแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือชาวชนบท ในป พ.ศ. 2521 (MESRAP) ซ่ึงมีการประเมินผล

พบวานักศึกษาแพทยท่ีจบจากโครงการ 2 ใน 3 มีการปฏิบัติงานตอเนือ่งในชนบทหลังจากใชทุน

ครบ3 ป (Paul, 1993) โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) ในป พ.ศ. 2537 พบวานักศึกษา

ท่ีจบในโครงการ 1,374 คนคงอยูจนถึงปจจุบันรอยละ 73.8 (สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ, 2551) 

  3.5.5.3 กลยุทธดานความตองการแพทย (Demand Side Strategies): เปนการ

กระจายแพทยลงสูเขตพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงหลายประเทศใชมาตรการบังคับการใชทุน ประเทศลาติน

อเมริกา เชนเอควาดอร กําหนดใหแพทยทํางานในเขตชนบทเปนเวลา 1 ปแลวจึงไดรับใบประกอบ

โรคศิลป (Cavender and Alban, 1998) ประเทศอินโดนีเซียใชมาตรการบังคับใชทุนควบคูกบัการ
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ใหเงินตอบแทน และเพ่ิมโอกาสการไดเขาศึกษาเปนแพทยเฉพาะทาง (Chomitz et al., 1997) แตไม

มีการประเมินผลของมาตรการตอการคงอยูในเขตชนบทของท้ังสองประเทศ สําหรับประเทศไทย

มาตรการบังคับใชทุนท้ังแพทย ทันตแพทย เภสัช และพยาบาล พบวาสามารถเพ่ิมจํานวนวิชาชีพใน

เขตชนบทได แตอัตราการคงอยูของแพทยท่ีใชทุนครบแลวไมเกินรอยละ 50 ในชวงสองทศวรรษท่ี

ผานมา (Suwit Wibulpolprasert, 1999; Duangjai Lexomboon and Komson Punyasingh, 2000)  

มาตรการการจูงใจดานคาตอบแทนในการแกปญหาการกระจายบุคลากรทางการแพทยมีใชในหลาย

ประเทศ เชนประเทศแคนาดา เริ่มใชในป พ.ศ. 2512 โดยใหเงินคาตอบแทนเพ่ิม เงินชวยเหลือ

การศึกษา สนับสนุนท่ีทํางานท่ีทันสมัยและสถานท่ีพัก การประเมินผลภายในระยะ 10 ปพบวาสรร

หานักศึกษาเขารวมโครงการไดมากถึง 499 คน แตผูท่ีคงอยูในโปรแกรมมีเพียง 275 คน (Maclsaac, 

2000) การประเมินผลของแรงจูงใจดานคาตอบแทนตอแพทยจบใหมท่ีรัฐควิเบค ประเทศแคนาดา 

ในการเขาทํางานในเขตชนบท พบวา การใหคาตอบแทนในเขตทุรกันดารจูงใจใหแพทยจบใหมเขา

ทํางานในเขตทุรกันดารและทุรกันดารสูงสุดรอยละ 33.2 และรอยละ 35 ตามลําดับ (Bolduc, Fortin 

and Fournier, 1996) ประเทศไทยมีการจายคาตอบแทนเพ่ิมแกบุคลากรแพทยท่ีทํางานในเขตชนบท

ถึง 8 ประเภท (สมศักด ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ อารี วัลยะเสว,ี 2542) แตไมพบ

รายงานประสิทธิภาพของการใชแรงจูงใจดานการเงินเหลานี้ในการเพ่ิมการคงอยูในเขตชนบท แต

ในภาพรวมการจายคาตอบแทนเพ่ิมทําใหขวัญกําลังใจในการทํางานในภาครัฐดีขึ้น  

  3.5.5.4 กลยุทธเชิงสังคม (Social Strategies): เปนกลยุทธและมาตรการท่ีไม

เกี่ยวของกับการเงิน ไดแก การสนับสนุนและชวยใหบุคลากรมีชีวิตการงานและทางสังคมท่ีนาพึง

พอใจสําหรับบุคคล ตัวอยางของการแกปญหาการขาดแคลนแพทยในเมืองมาราธอน ประเทศ      

แคนาดา เปนเมืองหางไกลและขาดแคลนแพทยมากในโรงพยาบาลทองถ่ิน มีการตั้งกลุมปฏิบัติการ

มาราธอน เนนสรรหาแพทยท่ีตองการดํารงชีวิตในเมืองมาราธอน มีความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากร

อ่ืนในและนอกท่ีทํางาน มีภาระงานจํากัด มีการพบกันระหวางแพทยทุกคนเดือนละครั้ง มีแพทยเขา

ทํางานท้ังหมด 16 คน และ 9 คนยังคงทํางานอยู (Orrantia, 2005) มาตรการนี้เปนการใหความสําคัญ

กับการดํารงชีวิตในเขตขาดแคลน เปนการทําใหเกิดความสมดุลชีวิตกับงาน การศึกษานํารองใน

กลุมพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวช ในประเทศเดนมารก โดยการใชระบบเวลาการทํางานท่ีพยาบาล

เลือกจัดเวลาทํางานและเวลาพักกันเอง พบวา พยาบาลมีความพึงพอใจในการทํางาน มีความสมดุล

ชีวิตกับานมากกวา ไมตองแลกเวรกะทันหันเม่ือเทียบกับกลุมเปรียบเทียบ (Pryce, Albertsen and 

Neilsen, 2006) การสนับสนุนใหบุคลากรไดมีความกาวหนาในการทํางานโดยการเพิ่มโอกาสการ

ไดศึกษาตอ หรือฝกอบรมในดานท่ีตองการ การสํารวจวิธีการสรรหาและเพ่ิมการคงอยูของพยาบาล 

ในประเทศอังกฤษ โดยมีการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับพยาบาลที่เขาใหม และจัดตั้งระบบ      
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พ่ีเล้ียง การเวียนพยาบาลไปทํางานในแผนกตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ เพ่ือ

เพ่ิมการคงอยูของพยาบาล (Gould, 2006) ระบบการบริหารท่ีเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจหรือการมี

สวนรวมในการบริหารอาจเพ่ิมการคงอยูของบุคลากรได ตัวอยางเชน โรงพยาบาลท่ีไดช่ือวาเปน

โรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital) กําหนดคุณลักษณะไววา พยาบาลท่ีทํางานในโรงพยาบาล

คิดวาเปนโรงพยาบาลท่ีนาทํางาน มีอัตราการสูญเสียและอัตราวางสําหรับพยาบาลต่ํา และต้ังอยูใน

เขตท่ีมีการแขงขันการวาจางพยาบาล การสํารวจโรงพยาบาลท่ีเปนโรงพยาบาลดึงดูดใจ พบวา การ

บริหารจัดการของโรงพยาบาลเหลานีมี้องคประกอบท่ีสําคัญคือ การมีสวนรวมในการบริหาร การมี

ความยืดหยุนในการทํางาน การใหโอกาสพัฒนากาวหนาทางอาชีพ และการมีผูนําท่ีดี แสดงวาการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรเปนสวนสําคัญตอความนาอยูของสถานท่ีทํางาน (Scott, Sochalski 

and Aiken, 1999; Laschinger, Almost and Tuer-Hodes, 2003) กลยุทธเชิงสังคมของประเทศไทย 

ถือไดวายังไมเพียงพอ เพราะการยกยองเชิงวิชาชีพ ใหรางวัลแพทยดีเดนมีจํานวนไดไมมากนัก ใน

สวนความสัมพันธของแพทยดวยกันและแพทยกับทีมงานก็ยังไมมีมาตรการท่ีชัดเจน เปนการ

คัดเลือกตามธรรมชาติของแพทยกับทีมงานมากกวา ในสวนการใหโอกาสพัฒนากาวหนาทางอาชีพ 

ในการไดโควตาไปศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง ก็เปนปญหาในการกลับมาปฏิบัติงานท่ีตนสังกัดเดิม 

และการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของแพทยท่ัวไปไดอีก ในสวนความกาวหนาทางราชการของผู

อํานวย- การโรงพยาบาล แพทยประจําการ และทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานในเขตชนบทเปนเวลานานก็

เปนจุดท่ีนาเพ่ิมการคงอยูของแพทยไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงตองประเมินผลตอไป  

 โดยสรุปทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและทฤษฎีทุนมนุษยเกี่ยวของ

กับการเชื่อมโยงกลยุทธทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธองคการ มีอิทธิพลตอการคงอยูในโรงพยาบาล

ชุมชนของแพทย กลยุทธการคงอยูเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทรัพยากร มี 5 องคประกอบไดแก  การ

วางแผนทรพัยากรมนุษย แผนทรัพยากร กลยุทธการคงอยูในองคการ กลยุทธยืดหยุน และกลยุทธ

การจัดการวุฒิสามารถ กลยุทธการคงอยูควรมีแผนในการคงอยูของบุคลากร ประกอบดวย การจาย

คาตอบแทน การออกแบบงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรูและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ ความ

ผูกพันตอองคการ การขาดกลุมสัมพันธ ความไมพอใจและขัดแยงกับผูจัดการ การสรรหาและ

คัดเลือก การใหความชอบ และความคาดหวังสูงทางการตลาด เม่ือนําทฤษฎีและกลยุทธมาวิเคราะห 

การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสัมพันธกับการคงอยูของแพทย พบวา มาตรการบังคับใช

ทุนในประเทศไทยสงผลตอการคงอยูของแพทยท่ีใชทุนครบแลวไมเกินรอยละ 50 แผนการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ไมไดมีการดําเนินการชัดเจน เนนท่ีการจายคาตอบแทนและโควตา

การศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง แตไมไดประเมินผลการกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

ชัดเจน ความสมดุลของชีวิตกับงาน และโรงพยาบาลดึงดูดใจท่ีนาทํางานเปนส่ิงท่ีนาพิจารณาตอไป 
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3.6 ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย เริ่มตนท่ีตัวแปรกลาง คือ การฝงตัวในงาน (Job  

Embeddedness) และกลายเปนโมเดลการฝงตัวในงาน (Embeddedness Model) ซ่ึงประกอบดวย 6 

มิติ (Mitchell et al., 2001) งานวิจัยท่ีคนหาตัวทํานาย (Predictors) ของการฝงตัวในงาน เปนการ

ขยายงานวิจัยของการฝงตัวในงาน ตั้งแตตัวแปรท่ีมากอน (Antecedents) ซ่ึงไดแก ปจจัยหรือตัว

ทํานายและผลลัพธท่ีตามมา (Outcomes) ของการฝงตัวในงาน ซ่ึงมีตั้งแต การเปนประชากรของ

องคการ (Organizational Citizenship) ผลการปฏิบัติงานในงาน (Job Performance) การขาดงานโดย

ตั้งใจ (Volitional Absences)  การลาออกโดยสมัครใจ (Voluntary Turnover) และการคงอยูใน

องคการ (Retention) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานมีการศึกษาผานตัวแปรกลาง คือ

ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) แยกเปน 2 กลุม คือปจจยัดานทรัพยากร

มนุษย และปจจัยดานองคการ ซ่ึงท้ัง 2 กลุมเปนการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอ

การคงอยูในองคการ (Chew, 2004) ในดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในเขตชนบท 

เริ่มตนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีโมเดลและกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการสําหรับการคงอยูของ

แพทยในเขตชนบท (Crandall et al., 1990; Cutchin, 1997)  การสํารวจปจจัยการคงอยูของแพทยเวช

ปฏิบัติครอบครัว (Pathman et al., 1999; Daniels et al., 2007) และแพทยผูบริหาร (Cochran and 

Peltier, 2003) การสํารวจปจจัยการคงอยูและกลยุทธการคงอยูของแพทยในประเทศแคนาดา 

(Nestman, 1998; BCMA Rural Issues Committee, 1998; Richards, 2001; Rourke, 2008)  การ

เสนอโมเดลการสรรหาและการคงอยูของแพทยในประเทศออสเตรเลีย (Schoo et al., 2005) และ

การสํารวจความตั้งใจในการคงอยูของแพทยในประเทศญ่ีปุน (Matsumoto et al., 2005)  

 

3.6.1 งานวิจัยการฝงตัวในงาน: การฝงตัวในงาน เปนรูปแบบโครงสรางรวมจาก 6 มิติ 

เครื่องมือในการวัดเปนสาเหตุของการฝงตัวในงาน ไมใชการสะทอนจากการฝงตัวในงาน เปน

ตัวช้ีวัดเชิงสาเหตุ (Causal Indicators) ไมใชผล (Effect) ของมิติสําหรับการฝงตัวในงาน ไมใชปจจัย

แฝง (Latent Factors) หรืออธิบายวาการฝงตัวในงานเปนสาเหตุใหคนแตงงาน ซ้ือบาน หรือเพ่ิมการ

เช่ือมโยงกับองคการ ตรงขามกิจกรรมเหลานี้เปนสาเหตุทําใหคนฝงตัวในงาน ถาเปน Path Diagram 

ลูกศรจะช้ีจากตัวช้ีวัดเชิงสาเหตุรายขอไปยัง 6 มิติและจากมิติไปยังรูปแบบโครงสรางรวมการฝงตัว

ในงาน (Law, Wong and Mobley, 1998) มิติท้ังสามคือ ความเหมาะสมสอดคลอง การเช่ือมโยง 

และการสูญเสีย มีองคประกอบขององคการและชุมชน ซ่ึงเปนโครงสรางเชิงสังคมท่ีดักจับส่ิงท่ีคน
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ถูกฝงตัวอยู ผลของปจจัยท้ัง 6 ท่ีแตกตางกนัอาจผันแปรตามคน งาน และสถานการณ เชน อายุหรือ

ขนาดขององคการ คนอาจถูกฝงตัวในงานไดหลายวิธี กระบวนการอาจผันแปรตามอาชีพหรือ

บุคลิกภาพ โดยภาพรวมจุดเนนอยูท่ีแรงซ่ึงดึงคนใหคงอยูในงาน มากกวาทัศนคติเชิงลบซ่ึงทําให

คนออกจากงาน จากมุมมองดังกลาวการฝงตัวในงาน จึงเปนการสะสมของแรงสําหรับการคงอยูใน

องคการ (Mitchell and Lee, 2001) การวิจัยทําในองคการท่ีมีการลาออกของพนักงานสูง 2 แหง 

ไดแก หางสรรพสินคาระดับเขตท่ีมีเครือขาย และโรงพยาบาลชุมชน (Community-based Hospital) 

ตลาดแรงงานมีอัตราการวางงานต่ํากวา 5% ซ่ึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบขององคการท่ีไมมีความ

แตกตางกันในแงของการลาออกจากงาน แตมีความแตกตางในดานรูปแบบคนท่ีจางงานเพราะเปน

อุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันพบวา 1) การฝงตัวในงานวัดเปนคะแนนรวมหรือคะแนนเชิงมิติโดยรวม 

(Dimensionalized Score) ไดแก (1) เหมาะสมในองคการ (Fit in the Organization) (2) เหมาะสมใน

ชุมชน (Fit in the Community) (3) เช่ือมโยงกับองคการ (Links to the Organization) (4) เช่ือมโยง

กับชุมชน (Links to the Community) (5) สูญเสียเม่ือออกจากองคการ (Sacrifice in the Leaving the 

Organization) (6) สูญเสียเม่ือออกจากชุมชน (Sacrifice in the Leaving the Community) 2) การฝง

ตัวในงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจออกจากงาน และการทํานายผลการลาออกท่ีตามมา 3) การ

ทํานายผลการลาออกสูงกวา ผลการทํานายโดยความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความผูกพัน

ตอองคการ(Organizational Commitment) และการมีสวนรวมในงาน (Job Involvement) การฝงตัว

ในงานอธิบายการผันแปรของการลาออกไดเพ่ิมขึ้น ไมไดแทนท่ีประโยชนท่ีไดรับจากตัวแปรเดิม

ในการทําความเขาใจหรือการทํานายการลาออกจากงาน แตเปนเคร่ืองมือการจัดการท่ีมีพลังมากกวา 

นํามาใชในการปรับปรุงการทํานายการลาออก หลังจากคุมตัวแปรเกี่ยวกับเพศ ความพึงพอใจใน

งาน และความผูกพันตอองคการ ในงานวิจัยกลุมพนักงานในโรงพยาบาล (Mitchell and Lee, 2001) 

 

3.6.2 ตัวทํานายของการฝงตัวในงาน: Giosan (2003) สํารวจโดยการประเมินตนเองในกลุม

พนักงานท่ีทํางานเต็มเวลา 2 กลุม กลุมแรกเปนพนักงานท่ีทํางานหลายองคการ 172 คน กลุมท่ีสอง

ทํางานองคการเดียว 129 คน สุมสํารวจชุดแรกโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมากอนการฝง

ตัวในงานและแบบสอบถามเกี่ยวกับการฝงตัวในงาน ในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน ท้ังสองกลุม สุม

สํารวจชุดท่ีสอง ทําแบบสอบถามท้ังสองชุดในชวงเวลาเดียวกัน ใชแนวคิดของจิตวิทยาเชิงสังคม  

ทฤษฎีบุคลิกภาพ จิตวิทยาองคการและจิตวิทยาวิวัฒนาการ ไดสมมติฐานวา อายุ เวลา ความแกรง

ของการยึดติด จํานวนของเด็ก ลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับการทํางาน การรับรู

เกี่ยวกับโอกาสความกาวหนาของคูชีวิต สงผลตอการผันแปรกับการฝงตัวในงาน การสํารวจพบวา 

ตัวแปรปจจัยท่ีมากอนอธิบายการผันแปรของการฝงตัวในงานได 46% ในชุดสํารวจแรก และ 59% 
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ในชุดสํารวจที่สอง มิติการเช่ือมโยงกับชุมชน (Links-community) ถูกทํานายโดยอายุ และจํานวน

เด็ก มิติความเหมาะสมกับชุมชน (Fit-community) ถูกทํานายโดยการรับรูโอกาสความกาวหนาใน

ชุมชน การตองหยุดทํากิจกรรมในชุมชนเม่ือออกจากงาน (Sacrifice-community) ถูกทํานายโดย 

บุคลิกภาพเฉพาะนาคบ ใน 5 บุคลิกหลัก (Agreeableness of Big Five) การรับรูการสนับสนุนจากผู

นิเทศ การรับรูความสามารถในการถายโอนทักษะ และการรับรูจํานวนทางเลือกงาน วรรณกรรม

แนะนําวาการฝงตัวในงานสามารถทําใหเพ่ิมขึ้นจากชุดของการวัด เชนระบบพี่เล้ียง การทํางานเปน

ทีมท่ีทุกคนมีสวนรวม การเพ่ิมการฝงตัวในงานจะลดการลาออกจากงาน และเพ่ิมการคงอยูในงาน 

บุคลิกภาพเฉพาะบางอยางท่ีสงผลตอการฝงตัวในงาน อาจเปนปจจัยในการคัดเลือกคนเขาทํางาน

ในองคการ จากการศึกษาพบวา คนท่ีมีแนวโนมในการฝงตัวในงานจะมีคะแนนสูงในบุคลิกภาพ

เฉพาะนาคบ (Agreeableness) และ มีสติรูผิดชอบ (Conscientiousness) คนท่ีรับรูวาองคการ

สนับสนุนเขา คนท่ีเช่ือวาทักษะของเขาถายโอนได การคัดเลือกคนท่ีมีคะแนนสูงในบุคลิกภาพ 2 

ประเภทนาจะมีแนวโนมในการฝงตัวในงาน เม่ือเขามาอยูในองคการแลวอาจเพ่ิมการฝงตัวในงาน 

โดยการเพิ่มการสนับสนุนจากองคการ และการนิเทศงาน รวมถึงการฝกอบรมคนในการถายโอน

ทักษะ หรือคัดเลือกคนท่ียอมรับวาเขาไมมีทางเลือกงาน ซ่ึงงานท่ีทําจะเพ่ิมมิติการสูญเสียเม่ือออก

จากองคการ(Sacrifice-organization) และมิติความเหมาะสมกับองคการ (Fit-organization) 

 

3.6.3 ปจจัยการคงอยูของพนักงาน (Retention Factors): การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ 

คงอยูในองคการของพนักงาน อยูในแนวทางเดียวกับวรรณกรรมการลาออก โดยการใชทฤษฎี

แรงจูงใจ ผานตัวแปรกลางความผูกพันตอองคการ และสงผลท่ีตามมาคือการคงอยูในองคการ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยู เปนตัวแปรดานการจัดการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ 

ซ่ึงมาจากกลยุทธของผูนําภายในองคการ ท่ีตองมีการวางแผนใหสอดคลองกับกลยุทธองคการ ซ่ึงมี

การศึกษาแยกปจจัยสวนนี้ออกเปนปจจัยดานองคการเพ่ิมเติม  

Dockel (2003) ศึกษาผลของปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ ซ่ึงสงผลตอการเพ่ิม

การคงอยูของพนักงานท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีขั้นสูง พนักงานกลุมนีมี้การศึกษา มีความแกรงใน

การทํางานไดอยางอิสระไมตองควบคุม เปนทุนทางปญญาสวนใหญขององคการ การธํารงรักษา

และการพัฒนาพนักงานใหคงอยูในองคการจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงองคการตอง

มีกลยุทธในการขับเคล่ือนใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ โดยนายจางตองระบุปจจัยการ    

คงอยูท่ีเหนี่ยวนําใหเกิดความผูกพันตอองคการ 1) คาตอบแทน 2) ลักษณะเฉพาะของงาน 3) การ

ฝกอบรมและพัฒนา 4) การนิเทศสนับสนุน  5) โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 6) นโยบายความ

สมดุลของงานกับชีวิตสวนตัว เปนปจจัยการคงอยู 6 ประการท่ีนํามาวิเคราะห โดยทําการสํารวจใน
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พนักงานวิชาชีพดานเทคโนโลยีส่ือสารในบริษัทส่ือสารโทรคมนาคมประเทศแอฟริกาใต 94 คน 

พบวา ปจจัยการคงอยูท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 4 ประการ ไดแก คาตอบแทน 

ลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศสนับสนุน และนโยบายความสมดุลของงานกับชีวิตสวนตัว   

Chew (2004) ศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอการคงอยู

ของพนักงานหลักขององคการ ในประเทศออสเตรเลีย การศึกษาประกอบดวย 3 ระยะ 1) สํารวจ

เบ้ืองตน จากความเห็นของผูเช่ียวชาญ 13 คน วิเคราะหโดยใชเทคนิค Delphi 2) สัมภาษณระดับลึก

ในผูจัดการทรัพยากรมนุษยจาก 12 องคการ  3) สํารวจเชิงปริมาณจากพนักงาน 800 คนจากองคการ 

9 แหงในออสเตรเลีย พบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยู 8 ประการ ซ่ึงรวมเปนกลุมการปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรมนุษย 2 กลุม ไดแก 1) ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย มี 4 ปจจัย (1) ความเหมาะสม

ของคนกับองคการ (2) การจายคาตอบแทนและการยกยองพนักงาน (3) การฝกอบรมและการ

พัฒนาสายอาชีพ (4) โอกาสความกาวหนาในงาน  2) ปจจัยดานองคการ มี 4 ปจจัย (1) พฤติกรรม

ผูนํา (2) ความสัมพันธของการทํางานเปนทีม (3) วัฒนธรรมและนโยบายองคการ (4) สภาพแวด- 

ลอมในงาน ผลลัพธความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษย กับการคงอยูของพนักงาน

ทดสอบโดยผานตัวแปรกลาง คือ ความผูกพันตอองคการและความตั้งใจลาออกของพนักงาน ผล 

การวิจัย พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญเชิงบวกระหวางปจจัยท้ัง 8 กับความผูกพันตอ

องคการ ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรกลางบางสวนของ การจายคาตอบแทนและการยกยอง

พนักงาน การฝกอบรมและการพัฒนาสายอาชีพ และสภาพแวดลอมในงานกับความตั้งใจในการคง

อยูองคการ  ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรกลางสมบูรณของความเหมาะสมของคนกับองคการ 

ความสัมพันธของการทํางานเปนทีม วัฒนธรรมและนโยบายองคการ กับความตั้งใจคงอยูองคการ  

 Zlotnik et al. (2005) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานสวัสดิภาพของเด็ก  

โดยใชการทบทวนเชิงระบบ เพ่ือคนหาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานองคการ และกลยุทธท่ีมีอิทธิพล

ตอการคงอยูของพนักงานในงานสวัสดิภาพของเด็กในภาครัฐ ทบทวนดานเอกสาร ในป ค.ศ.1974-

2004 พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล: ท่ีมีผลเชิงบวกตอการคงอยูคือ ความผูกพันตอวิชาชีพ 

ประสบการณการทํางานา การศึกษา ความพึงพอใจในงาน ประสิทธิผลของงาน ลักษณะสวนบุคคล 

(อาย ุ พูดไดสองภาษา) ปจจัยท่ีมีผลเชิงลบตอการคงอยู คือ การหมดแรง (burnout) รวมถึงอารมณ

หดหูหมดกําลังใจ  ภาระงาน  และความเครียด ซ่ึงเปนผลมาจากสภาพแวดลอมในงาน 2) ปจจัยดาน

องคการ: เงินเดือน ภาระงานท่ีไมหนักเกินไป การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูนิเทศ โอกาส

ความกาวหนาในอาชีพ ความผูกพันองคการและการใหคุณคากับพนักงาน ความผูกพันตอวิชาชีพ 

และการศึกษา เปนปจจัยสวนบุคคลท่ีสอดคลองมากท่ีสุดตอการคงอยู การสนับสนุนจากผูนิเทศ 

และภาระงานท่ีไมหนักเกินไป เปนปจจัยดานองคการท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุดกับการคงอยู  
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 3.6.4 ผลที่ตามมาของการฝงตัวในงาน ตอการเปนประชากรขององคการ ผลการปฏิบัติงาน

ในงาน การขาดงานโดยต้ังใจ และการลาออกโดยสมัครใจ: Lee, Mitchell,  Sablysnski, Burton and 

Holtum (2004) ศึกษาการฝงตัวในงาน ใน 2 องคประกอบ คือ 1) การฝงตัวในงานภายในองคการ 

(On-the-job Embeddedness): หมายถึง ความเหมาะสมและการเช่ือมโยงกับองคการ การสูญเสียเม่ือ

ออกจากองคการ 2) การฝงตัวในงานภายนอกองคการหรือในชุมชน (Off-the-job Embeddedness): 

หมายถึง ความเหมาะสมและการเช่ือมโยงกับชุมชน การสูญเสียเม่ือออกจากชุมชน โดยมีแนวคิดวา 

2 องคประกอบมีผลแตกตางกันในการทํานายผลการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในงานหรือการ

ขาดงานโดยตั้งใจ และการลาออกโดยสมัครใจ การถอนตัวออกจากงานของพนักงาน  มีพฤติกรรม

แสดงออกตามเวลา โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํามากอนการตัดสินใจการมีสวนรวม การ

สํารวจทําในกลุมพนักงาน 1,650 คนใน 5 องคการ ผลการสํารวจ 829 คนจับคูกับผูจัดการหรือผู

นิเทศ 636 คน เพ่ือสํารวจผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมสรางประโยชนใหกับองคการ (Extra-

Role Behavior) ของพนักงาน พบวา 1) การฝงตัวในงานภายนอกองคการหรือในชุมชน (Off-the-

job Embeddedness): เปนตัวทํานายการลาออกจากงานโดยสมัครใจ และการขาดงานโดยตั้งใจ 

ในขณะท่ีการฝงตัวในงานภายในองคการไมสามารถทํานายได โดยมีความสัมพันธเชิงลบกับการ

ลาออกจากงานและการขาดงาน อยางมีนัยสําคัญ หลังจากควบคุมตัวแปรความพึงพอใจในงานและ

ความผูกพันตอองคการ 2) การฝงตัวในงานภายในองคการ(On-the-job Embeddedness): เปนตัว

ทํานายการเปนประชากรองคการ (Organizational Citizenship) และผลการปฏิบัติงาน (job 

performance) ในขณะท่ีการฝงตัวในงานภายนอกงานไมสามารถทํานายได โดยมีความสัมพันธเชิง

บวกกับการเปนประชากรขององคการและผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ หลังจากควบคุมตวั

แปรความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ 3) การฝงตัวในงานภายในองคการควบคุมผล

เชิงบวกของการขาดงานตอการลาออก และผลเชิงลบของผลการปฏิบัติงานตอการลาออก การฝงตัว

ในงานท้ังภายในและภายนอกงาน ควบคุมผลเชิงลบของการเปนประชากรขององคการตอการ

ลาออกและการขาดงาน โดยกลุมท่ีมีการฝงตัวในงานสูงจะสงผลการควบคุมมากกวากลุมท่ีมีการฝง

ตัวในงานตํ่า 

 

 3.6.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในเขตชนบท: เนื่องจากปญหาการคงอยูของ

แพทยในเขตชนบทพบในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยในหลายประเทศ เริ่มตนในประเทศสหรัฐอเมริกา Crandall, Dwyer and Duncan (1990) 

พัฒนาโมเดลท่ีมีฐานคติจากระบบการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมของบุคลากรวิชาชีพ โดยเสนอ

โปรแกรม เพ่ือสงเสริมการสรรหา และการคงอยูของแพทยในเมืองเล็กและชุมชนเขตชนบท 4 แบบ  
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1) โมเดลความสัมพันธใกลชิด (Affinity Models): โดยพยายามสรรหาบุคลากรวิชาชีพ

แพทยจากเขตชนบท กระตุนใหเกิดความคุนเคยและสนใจในการปฏิบัติงานในเขตชนบท ตั้งแต

เริ่มตนศึกษาวิชาชีพแพทย โมเดลนี้มีสมมติฐานวาถาวิชาชีพแพทยมีความพอใจในการปฏิบัติงาน

ในเขตชนบทมากเทาไร จะนําไปสูอัตราการคงอยูในเขตชนบทท่ีสูงขึ้น กลยุทธจากโมเดลนี ้ เชน 

การตั้งโรงเรียนแพทยในเขตชนบท  

2) โมเดลแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจ (Economic Incentive Models): ปรับเปล่ียนกลไกการจาย

คาตอบแทน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเขตชนบท  

3) โมเดลการปฏิบัติงานในเขตชนบท (Practice Characteristics Models): ปรับลักษณะ

โครง สราง การปฏิบัติงานในเขตชนบท โดยสนับสนุนดานเทคนิคจากรัฐบาล ความรูจาก

มหาวิทยาลัย และการสงตอผูปวย เพ่ือลดความรูสึกโดดเดี่ยว ภาระงานหนัก หรืออยูชายขอบของ

กลุมแพทยชนบท ตัวอยางเชน บริการอยูเวรปฏิบัติงานแทนแพทยชนบท (Locum Replacement 

Services) และการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Telemedicine) และการสนับสนุนพยาบาลเพ่ือชวย

ลดภาระงาน   

4) โมเดลสัญญาผูกมัด (Indenture Models): ขอตกลงหรือสัญญาการปฏิบัติงานในเขต

ชนบทเปนชวงเวลาท่ีกําหนด เชนใชทุนหลังกลับจากเรียนจบ 1-2 เทาของเวลาท่ีใชในการเรียน 

การศึกษาในชวงตอมาพบวา แมวาแพทยท่ีมีพ้ืนเพมาจากชนบทจะมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติงานในเขต

ชนบท แตไมไดหมายความวาเขาเหลานั้นจะตัดสินใจในการคงอยูปฏิบัติงานตอเนื่องในชุมชนเขต

ชนบท งานวิจัยเสนอวาความสามารถในการปรับตัวกับการปฏิบัติงานในชนบท โดยเฉพาะชีวิต

ความเปนอยูในชนบท (Rural Life) นาจะเปนปจจัยสําคัญในการคงอยู  

Cutchin (1997) เสนอกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการสําหรับการคงอยูของแพทยชนบท จาก

การสัมภาษณเชิงลึกแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวท่ีปฏิบัติงานในชนบทเปนเวลานาน 14 คนในรัฐ 

Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหแพทยท่ีปฏิบัติงานในบริบทชนบทแหงนั้นใหคะแนน

ความรูสึกท่ีแสดงถึง “ความปลอดภัย (Security) ความเปนอิสระ (Freedom) และความเปน

เอกลักษณ (Identity)” โดยเรียกมุมมองเชิงทฤษฎีของการคงอยูนีว้า “การบูรณาการในพ้ืนท่ีเชิง

ประสบการณ” (experiential place integration) หมายถึง การติดตอและการมีปฏิสัมพันธระหวาง

แพทยกับบริบทพ้ืนท่ี การบูรณาการนี้เปนองคประกอบสําคัญของการคงอยูของแพทยในเขตชนบท 

เปนการสรางส่ิงพันธนาการใหผูกติดแพทยไวกับพ้ืนท่ีชนบท กระบวนการบูรณาการมี 3 ขอบขาย 

ไดแก  ตัวบุคลากรแพทย (Self) สังคมวิชาชีพแพทย (Medical Community) และชุมชนสวนใหญใน

พ้ืนท่ี (Community-at-large) ขอบขายเหลานี้เปนพ้ืนฐานสําหรับการแลกเปล่ียนท่ีสอดคลองกับ

บริบทพ้ืนท่ีหรือโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงจะมากนอยขึ้นกับความตอเนื่องของกิจกรรมในโรงพยาบาล
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เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ในพ้ืนท่ี มี 3 รูปแบบ ไดแก แผนงาน โครงการ และขอตกลงผูกพันในอนาคต 

ในการทํากิจกรรมดังกลาวอาจมีผลกระทบจากชุมชนภายนอก (Extra-local Effects) เขามาแทรก 

แซง กระบวนการบูรณาการมีหลักการหรือมิติท่ีสําคัญ 3 ประการ  

1) มิติความปลอดภัย (Security): คือ ระดับของความปลอดภัย ความม่ันคงและความม่ันใจ

ในความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ไดแก (1) ความม่ันใจในการรักษาดานการแพทย (2) การยอมรับ

เปาหมายของวิชาชีพ (3) การตอบสนองความตองการของครอบครัว (ความสุขของคูชีวิตและ 

การศึกษา) (4) ความชวยเหลือ ใหกําลังใจ จากสังคมวิชาชีพแพทยและโรงพยาบาล (5) ภาระงานท่ี

ไมหนักจนเกินไป (6) มีเครือขายเชิงสังคมและวัฒนธรรม (7) ไดรับการยอมรับจากชุมชนในพ้ืนท่ี

และสังคมวิชาชีพแพทย  

2) มิติความเปนอิสระ (Freedom): คือ ระดับของการกระทําตามความปรารถนา เลือกใน

การปรับกิจกรรมตามเปาหมายของตนเอง ตามบริบทสถานการณในพ้ืนท่ีนั้น ไดแก (1) ความทา

ทายและความหลากหลายในงานบริการทางการแพทยเปนบุคลิกภาพเฉพาะ (Personality Trait) 

สําหรับแพทยชนบท (2) มีเวลาเพียงพอในการดูแลผูปวย (3) มีการรวมมือกับสังคมวิชาชีพแพทย

และชุมชนในพ้ืนท่ี (4) มีบทบาทส่ังการในการดูแลผูปวย (5) สามารถพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวย   

(6) มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน (7) มีเวลาทํากิจกรรมของตัวเองและครอบครัว (8) พัฒนามุมมอง

และอาณาจักรของตัวเอง  

3) มิติความเปนเอกลักษณ (Identity): คือ การเช่ือมโยงมุมมองของตัวเองกับผูอ่ืน กลุมทาง

สังคม ชุมชน หรือส่ิงแวดลอม ซ่ึงจุดแข็งของความเปนเอกลักษณมาจากระดับท่ีแนนอนของความ

ปลอดภัยและความเปนอิสระในบริบทพ้ืนท่ี ไดแก (1) สูญเสียการไมระบุช่ือ (2) มีทีมผูกพันทางใจ

รวมปฏิบัติงาน (Like-minded Practice Group) (3) มีบทบาทความรับผิดชอบในโรงพยาบาลและ

ชุมชน (4) ไดรับการนับถือจากสังคมวิชาชีพแพทยและชุมชนในพ้ืนท่ี (5) อุทิศทุกลมหายใจเพ่ือ

งาน (6) มองวาตัวเองมีชุมชนเปนเจาของ (7) รูวาตัวเองตองดูแลบริบทพ้ืนท่ีตลอดเวลา (8) สราง

เปาหมายในอนาคตโดยไมยายออกนอกพ้ืนท่ี   

 มิติท้ัง 3 สงเสริมใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของตัวเอง (Meaning) ในบริบทพ้ืนท่ี 

หรือโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงมีขึ้นโดยผานประสบการณ และการทํากิจกรรมในบริบทพ้ืนท่ีเฉพาะ

เปนเวลานาน รวมถึงความทรงจําและการอุทิศทุกลมหายใจในการทํางาน (ภาพท่ี 3.3) 
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กิจกรรม (ACTION)

ความปลอดภัย
(SECURITY)

ความเปนอิสระ
(FREEDOM)

ความเปนเอกลักษณ
(IDENTITY)

ความสําคัญของตัวเอง (MEANING)

ตัวบุคลากรแพทย
(Self)

สังคมวิชาชีพแพทย
(Medical Community)

ผลก
ระท

บจ
ากช

ุมช
น

(Extra
-local E

ffec
ts)

ผลกระทบจากชุมชน

(Extra-local Effects)
ชุมชนในพื้นท่ี

(Community at-large)

 
ภาพที่ 3.3 กรอบแนวคิดสําหรับกระบวนการบูรณาการตัวบุคลากรแพทยกับโรงพยาบาลชุมชน 

แหลงท่ีมา: Cutchin, 1997. 

 

 สมาคมบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service Corps-NHSC) ของสหรัฐอเมริกา

มีโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนใหแพทยคงอยูในเขตชนบท การเสนอเชิงนโยบายการคงอยูของแพทยใน

เขตชนบท เนนการรับรูของแพทยวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคงอยูในเขตชนบทหรือไม 

โดยแบงเปน 3 ประการ 1) การเติมเต็มในวิชาชีพ (Professional Fulfillment): ลดความโดดเดี่ยวเชิง

วิชาชีพโดยสนับสนุนการส่ือสารทางไกลผานดาวเทียม โปรแกรมการศึกษา และการสนับสนุน

พยาบาล 2) คาตอบแทนเชิงตัวเงิน (Financial Remuneration): เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนในเขต

ชนบทท่ีขาดแคลนแพทย 3) วิธีทางการดําเนินชีวิต (Life Style): การสนับสนุนผูปฏิบัติงานแทนใน

เขตชนบทในชวงแพทยลาพักผอนกับครอบครัวหรือศึกษาตอ โปรแกรมสําหรับคูชีวิตและบุตรของ

แพทย (Phillips and Dunlap, 1998) การสํารวจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยเวชปฏิบัติ

ครอบครัวพบวา การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานในเขตชนบท รวมถึงความสามารถในการปรับตัว

ในการปฏิบัติงานและชีวิตความเปนอยูในเขตชนบท เปนปจจัยสําคัญของการคงอยูซ่ึงพบวาคงอยู

นานเปน 2 เทาหรืออยางนอย 6 ป เม่ือเทียบกับแพทยท่ีไมมีการเตรียมตัวมากอน (Pathman, 1999) 

การสํารวจปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาและการคงอยูของบุคลากรวิชาชีพทางสุขภาพรวมวิชาชีพ
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แพทย พบวากลุมท่ียังคงอยูในเขตชนบทมีการพิจารณาขนาดของชุมชน และการกลับไปปฏิบัติงาน

ในภูมิลําเนาเดิมมากกวากลุมท่ีออกจากชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Daniels et al., 2007) 

 ในเขตชนบทของประเทศแคนาดา เชน Nova Scotia, British Columbia และ Ontario 

รัฐบาลมีกลยุทธการสรรหาแพทยเพ่ือทํางานในเขตชนบทที่เขมขน แตขาดการปรับปรุงการคงอยู

ของแพทยในเขตชนบท กลยุทธการคงอยูหลายประการมแีนวคิดมาจากโมเดล 4 แบบท่ีกลาวมาคือ 

โมเดลความสัมพันธใกลชิด โมเดลแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจ โมเดลการปฏิบัติงานในเขตชนบท และ

โมเดลสัญญาผูกมัด (Crandall, Dwyer and Duncan,1990) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรรหาและคงอยู 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนแพทยในเขตชนบทของประเทศ มี 6 กลุม ไดแก 1) ปจจัยดานการศึกษา: การรับ

นักศึกษาแพทยจากเขตชนบท และศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอชนบท      

2) ปจจัยดานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ: การอยูเปนกลุมในเขตชนบท มีชวงเวลาทํางานท่ีเหมาะสม 

มีการพักผอนจากงาน มีผูปฏิบัติงานหมุนเวียนทดแทน มีการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากองคกร

วิชาชีพและรัฐบาลสวนกลาง เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Telemedicine) การสนับสนุน

พยาบาลวิชาชีพเพ่ือชวยลดภาระงานรวมถึงการยกยองเชิงวิชาชีพหรือการใหคุณคากับแพทยชนบท  

3) ปจจัยดานการเงิน: การจายคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา และทักษะของแพทยใน

เขตชนบท สัญญาและทุนการศึกษาใหกลับมาปฏิบัติงานในเขตชนบท 4) ปจจัยดานการควบคุม: 

การใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดพ้ืนท่ีทํางานของแพทย และสิทธิพิเศษภายใน

โรงพยาบาล 5) ปจจัยดานชุมชน: การตอนรับในชุมชน การจางงานสําหรับคูสมรสของแพทย 

การศึกษาของบุตร กิจกรรมในชุมชนเม่ือวางจากงาน ซ่ึงเกี่ยวของกับ ขนาดของชุมชน การเดินทาง

และความหางไกลของชุมชนจากตัวเมือง 6) ปจจัยสวนบุคคล: พ้ืนเพจากชนบท ความสนใจและ

ความชํานาญ วิธีทางการดําเนินชีวิตในเขตชนบทของตัวบุคลากรแพทยเองหรือคูสมรส และการ

สนับสนุนจากครอบครัว (Nestman, 1998; BCMA Rural Issues Committee, 1998;  Richards, 2001; 

Rourke, 2008)  

 การสํารวจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (General Practice-GP)  

1,400 คนในเขตชนบทของประเทศออสเตรเลีย ป ค.ศ. 2001 ใน 3 ประเด็น คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

วิชาชีพแพทย (Professional Factors) ปจจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคล (Social 

Factors) ปจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร (Community Factors) แบง 

เปน 6 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ความหลากหลายของการปฏิบัติงานในเขตชนบท 2) การสนับสนุนเชิง

วิชาชีพ: จากแพทยเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน และจากองคการวิชาชีพแพทยในการศึกษาตอ       

3) การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีด:ี  รวมถึงเวลาหยุดพักงานในวันหยุดสุดสัปดาห 4) การบริการ

ใหกับครอบครัวในชนบท: การศึกษาสําหรับบุตรและโอกาสในการทํางานสําหรับคูสมรส 5) การ
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อยูใกลเมืองใหญ 6) ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท: เชนใกลทะเลหรือสวนสาธารณะ  วิเคราะหโดยการ

จับคูเปรียบเทียบ (Paired-comparison Analyses) ปจจัยการคงอยู กับการผันแปรตาม กลุมแพทยท่ี

อยูในเขตชนบทและเขตชนบทท่ีหางไกล อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

เขตชนบท และภาระหนาท่ีในโรงพยาบาล แมวาจะมีปจจัยท่ีมีการซํ้าซอนบางระหวางการสรรหา

และการคงอยูของแพทยในเขตชนบท แตปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูจะมาจากบริบทการ

ปฏิบัติงานและประสบการณในพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบวา ประเดน็กลุมปจจัยเชิงวิชาชีพมีความ 

สําคัญมากท่ีสุดในการคงอยูของแพทย โดยปจจัยหลักไดแก การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี ทํา

ใหแพทยมีเวลาพักกับครอบครัว และไดศึกษาตอเนื่อง ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีเขตชนบทที่

เล็กและหางไกลตัวเมือง ปจจัยท่ีสําคัญรองลงมา คือ การสนับสนุนเชิงวิชาชีพ ความหลากหลาย

ของการปฏิบัติงานในเขตชนบท การบริการใหครอบครัวในชนบท ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท และการ

อยูใกลเมืองใหญ ตามลําดับ (Humphreys et al., 2002) การสํารวจตัวช้ีวัดของการคงอยูในเขตชนบท 

ตามกรอบแนวคิดการบูรณาการในพ้ืนท่ีเชิงประสบการณ 3 มิติ ไดแก มิติความปลอดภัย ความเปน

อิสระ และความเปนเอกลักษณ (Cutchin, 1997) โดยสัมภาษณเชิงลึกกับแพทย 17 คนท่ีออกจากเขต

ชนบทในรัฐ Queensland  ในมิติยอย 27 มิติ พบวาไมพบมิติดังกลาว (Veitch and Crossland, 2002)  

การเสนอโมเดลการสรรหาและการคงอยูของแพทยในเขตชนบทของรัฐ Victoria โดย

วิพากษโมเดลของ Crandall, Dwyer and Duncan (1990) วาอธิบายปรากฏการณเพียงดานเดียวของ

การปฏิบัติงานทางการแพทย ขาดการสนองความตองการของประชาชน (Needs) เพ่ือใหโมเดล

แสดงปรากฏการณการคงอยูท่ียั่งยืน ตองเพ่ิมความตองการและความรบัผิดชอบท่ีสมดุลภายใน 3 

ขอบขาย ไดแก 1) วิชาชีพดานสุขภาพ (Health Professionals): รวมถึงครอบครัว วิชาชีพ เพ่ือน 

อาชีพและรายได 2) องคการท่ีทํางาน (Organizations or Agencies): รวมถึงเทศบาล รัฐ ซ่ึงมีผลตอ

องคการตามกฎหมาย 3) ชุมชนท่ีใหบริการ (Communities): กลุมคนในสังคมท่ีใชบริการ หรือ

สนับสนุนทางการเงิน เม่ือสมาชิกในกลุมท้ัง 3 ขอบขายไดแลกเปล่ียนและยอมรับ การคงอยูอยาง

ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น จากการสํารวจพบวา 45% ของวิชาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนในงานมีแนวโนมการ

คงอยูมากกวา 2 ป (ภาพท่ี 3.4) (Schoo et al., 2005) 
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ความตองการ
สวนบุคคล

(INDIVIDUAL NEEDS)

ความตองการของ
โรงพยาบาลชุมชน

(ORGANIZATIONAL NEEDS)

ความตองการของชุมชน
ในเขตชนบท

(COMMUNITY NEEDS)

ตัวบุคลากร
แพทย
(SELF)

 
ภาพที่ 3.4 โมเดลสําหรับการสรรหาและการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ 

แหลงที่มา: Schoo et al., 2005. 

 

 ในประเทศสหราชอาณาจักร มีการสํารวจตัวทํานายการคงอยูของวิชาชีพสุขภาพในชนบท

โดยสงแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานท่ีเกิดและการศึกษา ความตั้งใจในการคงอยูหรือลาออกจาก

พ้ืนท่ี ความโดดเดี่ยวเชิงวิชาชีพ การเขาถึงความเจริญในเมือง และการยอมรับวาเปนคนของพ้ืนท่ี 

ใหกับวิชาชีพสุขภาพท่ีทํางานในเขตชนบท บริเวณท่ีราบสูงของ Scotland จํานวน 2,070 คน มีอัตรา

การตอบกลับ 53 % พบวา เม่ือเปรยีบเทียบกับในเขตเมือง กลุมท่ีคงอยูในเขตชนบท สวนใหญจะ

เกิดในเขตชนบท ไดรับการศึกษาและการฝกอบรมเชิงวิชาชีพภายนอก Scotland จํานวนหนึ่งใน

สามคงอยูในชนบทมานานมากกวา 10 ป สวนใหญยอมรับวาโดดเดี่ยวจากวิชาชีพ ยอมรับวาเปน

สวนหนึ่งของชุมชน สามารถเขาถึงความเจริญและระบบบริการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร        

งานสําหรับคูสมรส และการบริการสุขภาพ มียกเวนการศึกษาขั้นปฐมภูมิท่ีเขาถึงไดยากท่ีสุด 

(Richards, Farmer and Selvaraj, 2005) การสํารวจความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลพ้ืนฐาน

ดานการศึกษาของแพทยชนบท กับความตั้งใจในการคงอยูในชนบทของประเทศญี่ปุน โดยสํารวจ

แพทยในโรงพยาบาลและคลินิกภาครัฐ จํานวน 4,896 คน มีอัตราการตอบกลับ 64 % พบวา 26 % 

จะยังคงปฏิบัติงานในเขตชนบท ปจจัยการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง สัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจ

ในการคงอยูในชนบท ปจจัยดานภูมิลําเนาในเขตชนบท การศึกษาพ้ืนฐานในเขตชนบท การหมุน 
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เวียนในการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางในเขตชนบท และตําแหนงการบริหารในปจจุบัน สัมพันธ  

เชิงบวก กับความตั้งใจในการคงอยูชนบท ในขณะท่ีการทํางานรวมกับโรงเรียนแพทยสัมพันธ    

เชิงลบ กับการคงอยูในชนบท (Matsumoto et al., 2005) 

 แพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอาจแบงไดเปน ผูอํานวยการโรงพยาบาล และ

แพทยประจําการ ซ่ึงแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาล (Physician Medical Director) ตองสวมบทบาท

เปนท้ังผูบริหารโรงพยาบาล (Hospital Director) และแพทยผูรักษาผูปวย (Clinical Role) ซ่ึงเปน

วิชาชีพลูกผสม (Hybrid Profession) อาจเรียกวา แพทยผูบริหาร (Physician Executive) หมายถึง           

1) แพทยท่ีอยูในตําแหนงผูจัดการท่ีตองจัดการ และดูแลระบบการบริการผูปวย รวมกับทีมงาน

บริการสุขภาพ ภายใตบริบทเชิงคลินิกของพ้ืนท่ี 2) ใหคําแนะนําแกประชาชน และผูเกี่ยวของกบั

งานบริการสุขภาพ ในการตัดสินใจเพ่ือจัดการเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธทางคลินิก 3) เจรจา

ตอรองหรือทําสัญญาเพื่อธํารงรักษาบทบาทของวิชาชีพแพทย ในการไกลเกล่ีย บูรณาการหรือเลือก

แนวทางการใหบริการสุขภาพภายใตบริบทและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี (Schneller et al., 1997) 

บทบาทของแพทยผูบริหารตองทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการขององคการ กับความ

ปรารถนาเชิงวิชาชีพ ผานกระบวนการสราง ความไววางใจ (Trust) ซ่ึงหมายถึง การยินยอมของ

หนวยงานหนึ่งตอการกระทําของอีกหนวยงานหนึ่ง โดยอยูบนความคาดหมายวาอีกฝายจะกระทํา

การท่ีถูกตอง โดยไมตองมีการติดตามหรือควบคุมในการดําเนินการ (Mayer et al., 1995) ในสภาพ

การใหบริการทางการแพทยท่ีมีความเปล่ียนแปลงสูง ความไมแนนอน และความคลุมเครือแผขยาย

มากมาย ความจําเปนในการเส่ียงของการรับบริการยอมมีบาง การกระตุนใหเกิด การยอมทําตามท่ี

แพทยแนะนํา การรวมมือกันและการพูดจาส่ือสารกับญาติผูปวย การเจรจาตอรองเรื่องการรักษา

และคาใชจายในการใหบริการ โดยใหความไววางใจซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติตามสัญญา ใหมี

การติดตามและควบคุมนอยท่ีสุด เปนบทบาทของแพทยผูบริหาร Montgomery (2001) เสนอโมเดล

ของการพัฒนาและผลลัพธความไววางใจแพทยผูบริหาร เริ่มดวยปจจัยท่ีนํามากอนเกี่ยวของกับการ

ยอมรับลักษณะของแพทยผูบริหารในดานสมรรถนะ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตย          

จากแพทยประจําการและเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล สมรรถนะวัดจากการศึกษา ทักษะ ผลงานท่ีผาน

มาของแพทยผูบรหิาร ความเมตตากรุณาวัดจากการกระทําท่ีแสดงถึงความใสใจ และเห็นใจผูอ่ืน 

ความซ่ือสัตยวัดจาก ขนาดท่ีแพทยผูบริหารกระทําหรือพูดวาจาดวยความจริงใจ ยุติธรรม ไมลําเอียง

อยางสมํ่าเสมอ ความสัมพันธระหวางผูใหความไววางใจ (แพทยประจําการและเจาหนาท่ี

โรงพยาบาล) กับ   ผูไดรับความไววางใจ (แพทยผูบริหาร) ท่ีสําคัญ 2 ดาน คือ พ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน 

คือเปนแพทยเหมือนกัน หรือเปนบุคลากรสาธารณสุขเหมือนกัน กับความถ่ีของการมีปฏิสัมพันธ 

ความไววางใจสงผลลัพธใหเกิดการยอมทําตามท่ีแพทยผูบริหารแนะนํา เกิดความรวมมือ เจรจา
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ตอรอง และมีความสัมพันธตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยไมตองติดตามหรือควบคุมมากมาย ซ่ึงสง

ผลลัพธสุดทายตอผลการปฏิบัติงานองคการ และผลลัพธเชิงวิชาชีพ ทําใหแพทยผูบริหารมีความ

แกรงและคงอยูในองคการ (ภาพท่ี 3.5)  

ลักษณะของแพทย
ผูบริหารจากการรับรู

ของแพทยและผูที่มิใช

แพทย

สมรรถนะ (+)

- นาเชื่อถือ

- ความชํานาญ

- ผลงาน

เมตตากรุณา (+)

- ใสใจ

- มีความเปนมิตร

- เห็นใจผูอื่น

ซ่ือสัตย (+)
- จริงใจ

- ดําเนินการตามแผน

- ยุติธรรมไมลําเอียง

ลักษณะของแพทย
และผูท่ีมิใชแพทย

* โนมเอียงท่ีจะ

ไววางใจ

ความสัมพันธ

ระหวางผูไดรับ

ความไววางใจและ

ผูใหความไววางใจ

*  พ้ืนฐาน 

(Background) 
เหมือนกัน (+)

*  ความถ่ีของ

ปฏิสัมพันธ

เปาประสงคของ

แพทย (Physician 

Executives' Goals)

*  การยอมทําตาม 
(Cooperation) (+)

* การรวมมือ 

(Collaboration)(+)

*  การสื่อสาร 

(Communication)(+)

*  การเจรจาตอรอง 

(Negotiation)(+)

*  ติดตาม (-)

*  ควบคุม  (-)

ผลลัพธขององคการ

*  ผลการปฏิบัติงาน (+)

ผลลัพธเชิงวิชาชีพ

*  ความแกรงและ     

การคงอยูในองคการ 

(+)

ความไววางใจ
(Trust)

(+) เพ่ิมขึ้น   (-) ลดลง

 
ภาพที่ 3.5 โมเดลของการพัฒนาและผลลัพธของความไววางใจแพทยผูบริหาร  

แหลงท่ีมา: Montgomery, 2001. 

 

 การสํารวจปจจัยการคงอยูของแพทยผูอํานวยการศูนยสุขภาพชุมชน (Community and 

Migrant Health Centers) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 610 คน โดยวัด 3 กลุมปจจัย ไดแก 1) มิติความ

พึงพอใจ: มี 4 มิติยอย (1) ความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูง (2) การจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน 

(3) การดูแลผูปวย และ (4) การสนับสนุนทางคลินิกจากทีมงานในหนวยงาน 2) มิติดานบทบาท

และหนาท่ี: มี 4 มิติยอย (1) ภาวะผูนําเชิงบริหาร (2) การปฏิบัติงานเชิงคลินิก  (3)  ความสัมพันธกับ

ทีมบริหาร (Board) ท่ีควบคุมการทํางานของศูนย (4) บทบาทของทีมบริหารตอผูอํานวยการ           

3) ปจจัยสวนบุคคลและขนาดของศูนย: ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ประสบการณในการทํางาน 

เงินเดือน ภาระงานในการดูแลผูปวย การประเมินทักษะของผูอํานวยการ ขนาดของศูนยสุขภาพ

ชุมชนท่ีมีผลตอบทบาทและความรับผิดชอบของผูอํานวยการ  ในสวนความนาจะเปนในการคงอยู 

(Retention Likelihood) วัดโดย 2 คําถาม 1) ตั้งใจจะคงอยูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพในตําแหนงเดิม

หรือไม 2) ถาไมเปนผูอํานวยการ มีแผนจะคงอยูเปนแพทยประจําศูนยสุขภาพหรือไม  สํารวจโดย
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ใชแบบสอบถาม  อัตราการตอบกลับ 68.3% พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความนาจะเปนในการคงอยูอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 1) ภาวะผูนําเชิงบริหาร 2) การจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน  3) ความพึง

พอใจในความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูง 4) การปฏิบัติงานเชิงคลินิก 5) ความพึงพอใจในการ

สนับสนุนทางคลินิกจากทีมงานในหนวยงาน 6) ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการทํางาน  

(Cochran and Peltier, 2003) 

 การสํารวจปจจัยท่ีมีผลทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ในกลุมท่ีมี

อายุราชการ 2 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนแพทยท่ีครบใชทุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในชวงเวลา

เดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2550 ใชแบบสอบถามทางไปรษณียในกลุมแพทย 2,959 คน อัตรา

การตอบกลับรอยละ 30.95 (916 ราย) ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบตัวแปรท่ีมีผลตอการเลือกท่ีจะ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ระหวางกลุมแพทยท่ีตั้งใจจะปฏิบัติงานตอในโรงพยาบาลชุมชน 

กับกลุมท่ีตั้งใจจะยายออกหรือลาออกจากโรงพยาบาลชมุชน โดยตัดกลุมท่ีกําลังจะลาศึกษาออก 

พบวา มีตัวแปร 15 ตัวท่ีมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 1) ปจจัยสวนบุคคล 

(6 ตัวแปร): เพศ อายุ ภาคท่ีเกิด สถานศึกษาในระดับมัธยมปลาย โรงเรียนแพทยท่ีจบ และ

สถานภาพสมรส 2) ปจจัยดานองคการ (1 ตัวแปร): ขนาดโรงพยาบาล 3) ปจจัยเกี่ยวกับงาน (4 ตัว

แปร): บทบาทหนาท่ีและระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การมีการผาตัดและการเขารวม

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 4) ปจจัยดานคาตอบแทน (4 ตวัแปร): รายไดจากภาครัฐ

และนอกภาครัฐ การมีคลินิก และการทํางานนอกเวลาท่ีโรงพยาบาลเอกชน (ฑินกร โนร,ี 2550)  

 โดยสรุปปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เริ่มตนทบ 

ทวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงาน ซ่ึงมีการศึกษาผานตัวแปรกลาง (Mediators) คือ

ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

โดยมีปจจัยท่ีนํามากอน (Antecedents) และผลที่ตามมา (Consequences) ในชวงตนมีการศึกษาใน

วรรณกรรมการลาออก และนํามาศึกษาตอในวรรณกรรมการคงอยู ชวงตอมามีการเสนอตัวแปรการ

ฝงตัวในงาน (Job Embeddedness) และเริ่มมีการนํามาใชในการทํานายการลาออก และการคงอยูใน

องคการ ปจจัยท่ีนํามากอนตัวแปรกลางตาง ๆ เหลานีอ้าจเปนปจจัยภายในของปจเจกบุคคล และ

ปจจัยภายนอกจากส่ิงแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ มีท่ีมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงานและ

ทฤษฎีการอพยพ ทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล และทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม    

กลยุทธการคงอยูของพนักงานในองคการ ประยุกตมาจากโมเดลและทฤษฎีตาง ๆ โดยนํามาบูรณา-

การเปนทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและทฤษฎีทุนมนุษย ในสวนปจจัยการ

คงอยูของแพทยในเขตชนบทมีการพัฒนาโมเดลการสรรหาและการคงอยูของแพทย และกรอบ

แนวคิดสําหรับกระบวนการบูรณาการตัวบุคลากรแพทยกับโรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตชนบท 
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จากประสบการณท่ีเปนจริงจากแพทยท่ียังคงอยูในชนบท มี 3 มิติหลัก ไดแก ความปลอดภัย ความ

เปนอิสระ และความเปนเอกลักษณ ซ่ึงมีความคลายคลึงบางสวนกับตัวแปรการฝงตัวในงาน ท่ีมี 3 

มิติ ไดแก มิติการเช่ือมโยงกับองคการและชุมชน มิติความเหมาะสมในองคการและชุมชน มิติการ

สูญเสียเม่ือออกจากองคการและชุมชน ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนหรือสถานบรกิารเขตชนบท รวบรวมจากประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย ตั้งแตป ค.ศ. 

1998 (พ.ศ. 2541) จนถึงปจจุบัน มี 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานความตองการสวนบุคคลของแพทย 

ปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน และปจจัยดานความตองการของชุมชน ในเขต

ชนบท ซ่ึงแตละดานอาจมีความซํ้าซอนกันบางสวน ปจจัยแตละดานสงผลลัพธเชิงบูรณาการตอการ

คงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบท  

 

3.7 โมเดลหรือตัวแบบเชิงทฤษฎีเบ้ืองตนของการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน
ของประเทศไทย 

 

ปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของประเทศไทยในชวงส่ีทศวรรษ ตั้งแตปญหา 

สมองไหลของประเทศไทย ปพ.ศ. 2503-2518 แผนพัฒนาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-2 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ. 2550 จนกระท่ังถึงปปจจุบัน เปนปรากฏการณใน

ภาพมุมมองระดับกวางท่ีไหลไปตามชวงขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีถูกอิทธิพล

ของทุนนิยมระดับโลกควบคุมอยูมากกวาครึ่ง ปจจัยส่ิงแวดลอมนี้แมวาจะเปนสถานการณท่ีอยูนอก 

เหนือการควบคุมของสายสาธารณสุข แตการทําความเขาใจปรากฏการณและปญหาท่ีเกิดขึ้น จะทํา

ใหสามารถนํามาควบคุมกลยุทธและนโยบายการคงอยูในสถานการณแตละชวงได การทบทวน

วรรณกรรมโดยใชทฤษฎีในภาพระดับกวางของเศรษฐศาสตรแรงงานและการอพยพ และภาพ

ระดับแคบของการตัดสินใจสวนบุคคล โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย ซ่ึงเกี่ยวของกับทฤษฎีการตัดสินใจ

ของปจเจกบุคคล ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม เนื่องจากแพทยปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชนซ่ึงเปนเขตชนบท จึงเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึง

สัมพันธกับทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและทฤษฎีทุนมนุษย ในบริบทท่ี

เปนโรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบทของประเทศไทย และสุดทายนํามาสูปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ตอการคงอยูของพนักงาน การคงอยูของแพทยในเขตชนบทของตางประเทศ และในโรงพยาบาล

ชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงความสัมพันธตาง ๆ ของปจจัยนํามาสังเคราะหเปนโมเดลหรือตัวแบบ

เชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เบ้ืองตนของการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศ
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ไทย (ภาพท่ี 3.6) ซ่ึงโมเดลเชิงทฤษฎีนี้ไดพัฒนาตอเนือ่งมาจาก โมเดลการสรรหาและการคงอยูของ

บุคลากรดานสุขภาพ (ภาพท่ี 3.4) โดยนําเอาตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท้ังจากประเทศ

ไทยและตางประเทศ มาบรรจุในโมเดลเชิงทฤษฎีนี้  

 

1.1 ทัศนคติท่ีดีตอชนบท
1.2 การศึกษาในเขตชนบท

1.3 ภูมิลําเนาในเขตชนบท

1.4 การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี

1.5 ลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพของงาน

1.6 การยกยองเชิงวิชาชีพ

1.7 ภาระงานท่ีเหมาะสม

1.8 คาตอบแทนท่ีเหมาะสม

3.1 วิธีดําเนินชีวิตในชนบท

3.2 การยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน
3.3 การบริการใหกับครอบครัวในชนบท

3.4 การอยูใกลเมืองใหญ

3.5 ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท

3.6 ขนาดของชุมชน

2.1 การบังคับชดใชทุน

2.2 การใหทุนการศึกษาและกลับมา

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

2.3 การดูแลผูปวยทางคลินิก

2.4 ความหลากหลายของการ
ปฏิบัติงาน

2.5 ความสัมพันธกับผูบริหารและ 

ทีมงาน

2.6 ขนาดของโรงพยาบาล

1. จํานวนแพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนหลังใชทุนครบ  2 ป      (คน)

2. ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หลังใชทุนครบ 2 ป      (ป)

3. ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หลังใชทุนครบ 2 ป และหลังจากการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง      

กลับมาปฏิบัติงานใชทุนท่ีโรงพยาบาล (ป)

 
 

ภาพที่ 3.6 โมเดลเชิงทฤษฎีสําหรับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 

 ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย มี 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานความตองการ

สวนบุคคล 2) ปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน และ 3) ปจจัยดานความตองการของ

ชุมชนในเขตชนบท ปจจัยแรกเปนปจจัยดานความตองการสวนบุคคล เปนความตองการของ

วิชาชีพแพทย ไดแก (1) ทัศนคติท่ีดีตอชนบท: ตวัอยางเชน รูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ี

อ่ืน รักชนบท (2) การศึกษาหรือฝกอบรมในเขตชนบท (3) ภูมิลําเนาในเขตชนบท (4) การจัดการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีด:ี ทําใหแพทยท่ีปฏิบัติงานในชนบท มีเวลาหยุดพักงานหรือไปฝกอบรม

พัฒนาความรูของตนเอง โดยมีระบบการปฏิบัติงานหมุนเวียนทดแทน (5) ลักษณะเฉพาะเชิงวิชา 

ชีพของงาน (Job Characteristics): เชนการปฏิบัติงานในบทบาทของแพทยเฉพาะทาง (6) การยก

ยองเชิงวิชาชีพ (Professional Recognition) (7) ภาระงานท่ีเหมาะสม: เปนปริมาณงานในการตรวจ

ผูปวย งานเชิงคุณภาพในการบริการสุขภาพ และงานบริหารในโรงพยาบาล เปนงานท่ีไดรับการ
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จัดสรรกับแพทยท่ีปฏิบัติงานรวมกันในโรงพยาบาล (8) คาตอบแทนท่ีเหมาะสมในเขตชนบท: ซ่ึง

ควรมีความแตกตางจากเขตเมือง เพ่ือชดเชยความขาดแคลนในเขตชนบท   

ปจจัยท่ีสองเปนปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน เปนความตองการของ

องคการซ่ึงตองเผชิญกับปญหาทางดานความตองการของผูรับบริการ ชุมชน ผูใหบริการท้ังแพทย

และผูท่ีมิใชแพทย และงบประมาณในการบริหารองคการ ไดแก (1) การบังคับชดใชทุนและการให

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: เปนนโยบายจากภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการกระจายแพทยสูเขตชนบท     

(2) การใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน: เปนทุนการศึกษาของแพทย

ชนบทท่ีมีภูมิลําเนาในเขตชนบท และทุนการศึกษาแพทยเฉพาะทาง (3) การดูแลผูปวยทางคลินิก

ในโรงพยาบาลชุมชน:เปนการสนองตอบความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตชนบท (4) ความ 

ทาทายและความหลากหลายของการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน: เปนการเปดโอกาสใหแพทย

ไดปฏิบัติงานท่ีตรงกับความสามารถของตนเองและรับผิดชอบงานท่ีหลากหลายภายในโรงพยาบาล 

(5) ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน:  การทํางานในโรงพยาบาลชุมชนตองมีความสัมพันธท่ีดี

กับแพทยผูบริหาร และทีมงานในการใหบริการ เพ่ือลดภาระงานและความเส่ียงในการใหบริการ

ผูปวย (6) ขนาดของโรงพยาบาล: เปนจํานวนเตียงของโรงพยาบาล 30-120 เตียง ซ่ึงในปจจุบัน

ไดรับการจัดตามระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographical Information System-GIS) 

เปนโรงพยาบาลระดับ 2.1-2.3 สงผลตอการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก และสวัสดิการใหกับ

แพทยในโรงพยาบาล  

ปจจัยท่ีสามเปน ปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท เปนสภาพแวดลอมของ

อําเภอท่ีเปนสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล ไดแก (1) วิธีการดําเนินชีวิตในชนบท (Lifestyle): เชนชอบ

ใชชีวิตในชนบท ชอบธรรมชาติ (2) การยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน: เชน ประชาชนหรือ

ชุมชนเปนผูใหทุนในการเรียนแพทย (3) การบริการใหกับครอบครัวในชนบท:  เชน การศึกษาของ

บุตรในโรงเรียนชนบท การทํางานของคูสมรสในเขตชนบท (4) การอยูใกลเมืองใหญ: เปนระยะ 

ทางใกลหรือไกลจากตัวเมือง ทําใหหาส่ิงอํานวยความสะดวกไดงาย (5) ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท: เชน

ชายทะเล สถานท่ีทองเท่ียว (6) ขนาดของชุมชน:  เปนความเจริญของชุมชน ซ่ึงสามารถหาส่ิง

อํานวยความสะดวกไดงาย ปจจยัท้ังสามดานมีขอบขายเปนวงกลม 3 วงซอนกัน พ้ืนท่ีสวนท่ีอยูตรง

กลางเปนสวนท่ีเปนผลรวมกันของท้ังสามปจจัยท่ีสงผลตอตัวบุคลากรแพทย (Self) ในภาพรวมเปน 

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน มี 3 ความหมาย 1) จํานวนแพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาล

ชุมชนหลังใชทุนครบ 2 ป 2) ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากใชทุน

ครบ 2 ป 3) ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากใชทุนครบ 2 ป และ

หลังจากกลับจากการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง (ยังอยูในการปฏิบัติงานใชทุนแพทยเฉพาะทาง) ใน
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การวิจัยครั้งนี้ หนวยวิเคราะหท่ีใชเปนปจเจกบุคคล ผูวิจัยจึงเลือกใชตัวแปรตาม ในความหมายขอ 2

และขอ 3 คือ ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หนวยเปนจํานวนป (ภาพท่ี 3.6)   

โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมโดยเริ่มจากทฤษฎีตาง ๆ มาใชอธิบายปรากฏการณ

การยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย นํามาสูปจจัยหลักท่ีมี

อิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบท มีท่ีมาจากงานวิจัยในตางประเทศ

และประเทศไทย นํามาสังเคราะหเปนโมเดลหรือตัวแบบเชิงทฤษฎีของการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย จากปจจัยสามดานในโมเดลอาจมีการซํ้าซอนกันบาง ตามภาพ

ท่ีมีการซอนกันดานขางของวงกลมท้ังสาม ซ่ึงตองมีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในบริบทท่ีเปนจริงใน

โรงพยาบาลชุมชน วาปจจัยท้ังหมดท่ีมาจากวรรณกรรมการคงอยู ปจจัยใดมีอิทธิพลหลักในการ  

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อาจจําเปนตองคัดออกจากงานวิจัยเชิงประจักษ ถาไมพบใน

ปรากฏการณปจจบัุนจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในทางตรงกันขามอาจพบตัวแปรใหมท่ีไมพบใน

วรรณกรรมท่ีทบทวนมา แตพบในปรากฏการณจริงของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะทดสอบลักษณะ

ท่ัวไปโดยงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงประจักษ หลังจากปรับโมเดลเชิงทฤษฎีเบ้ืองตนแลว. 



บทท่ี 4 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ: ระเบียบวิธีและผลการศึกษา 
 

4.1 ความนํา 

 

การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีสองตอจากขั้นตอนแรก ท่ีไดทบทวนปรากฏการณ

การยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน รวมกับการทบทวนวรรณกรรมและ

ทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน โมเดลและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในเขตชนบทในตางประเทศ นํามาพัฒนา

เปนโมเดลหรือตัวแบบเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 

4.1.1 วัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษา 
วัตถุประสงคในขั้นตอนนี้เพ่ือตอบคําถามเชิงลึกในบริบทโรงพยาบาลชมุชน 3 ประการ 

 4.1.1.1 เพ่ือคนหาสาเหตุการคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของแพทยท่ี

อยูในพ้ืนท่ีแหงนั้น 

 4.1.1.2 เพ่ือคนหาวาปจจัยอะไรท่ีมีอิทธิพลหลักตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนแหงนั้น 

 4.1.1.3 เพ่ือคนหาวาการบริหารคนในโรงพยาบาลเปนอยางไร จึงทําใหแพทย

ตัดสินใจคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแหงนั้น 

 

 4.1.2  ความเช่ือมโยงขององคประกอบของการออกแบบการวิจัย: Maxwell (2005) เสนอ

องคประกอบของการออกแบบการวิจัยท่ีใหความสําคัญเปนพิเศษ 5 ประการ (ภาพท่ี 4.1) 

4.1.2.1  คําถามการวิจัย: ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงสังคมแนะนําวาคนจะเขาใจเหตุผล 

ของพฤติกรรมตนเองเพียงบางสวน และมีอคติในความเขาใจส่ิงเหลานี้  คนมีแนวโนมใหเครดิตกับ

ตนเองในพฤติกรรมเชิงบวก แตถาพฤติกรรมเชิงลบคนมีแนวโนมท่ีจะตําหนิปจจัยเชิงสถานการณ 
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ท่ีสงผลตอพฤติกรรมนั้น แพทยมักจะใหเหตุผลในการคงอยูโรงพยาบาลชุมชนวาเปนจากปจจัย

สวนบุคคลเชิงบวก เชนรักชุมชนและทํางานเพื่อประชาชนผูยากไรในเขตชนบท แตจะใหเหตุผลใน

การลาออกวาเปนจากปจจัยส่ิงแวดลอมรอบตัวเองเชิงลบ เชน ไมไดรับการสนับสนุนเชิงวิชาชีพ 

การไมมีเวลาหยุดพักจากงาน และคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม การวัดโดยคําถามวาทําไมอาจมีอคติ 

เพราะแพทยอาจใหความสําคัญกับบางปจจัยและไมสนใจปจจัยอ่ืนท่ีสําคญั การวัดปจจัยท่ีทําใหเกิด

ความพึงพอใจในงาน เปนอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน (Pathman, Konrad and Agnew, 1994) ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คําถามหลักคือ ทําไม

แพทยจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงในการถามคําถามตอเนื่องจะไดถามถึงความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนรวมดวย คําถามรองคือ ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนคืออะไร และ ทําอยางไร ในการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย เพ่ือดึงดูด 

จูงใจ และธํารงรักษา แพทยใหคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

4.1.2.2 วัตถุประสงค: วัตถุประสงค คือ อธิบายปรากฏการณการยายออกและการ 

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน คนหาปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน และการพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

 

 

ความเช่ือมโยงขององคประกอบท้ัง 5
ของการออกแบบวิจัย

ทําไมแพทยจึงยังคงอยู
ในโรงพยาบาลชุมชน

วัตถุประสงค
บริบทเชิงมโนทัศน

(Conceptual 
Context)

ระเบียบวิธีวิจัย ความถูกตองของขอมูล 
(Validity)

พหุวิธีการ

(Triangulation)

งานวิจัยเชิงปริมาณ
(ทดสอบลักษณะท่ัวไปของ

โมเดลโดยการสุมตัวอยาง)

งานวิจัยเชิงคุณภาพ
(สมมติฐานจากปรากฏการณจริง)

กลยุทธการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย

โมเดลการสรรหาและ 
การคงอยูของบุคลากร

ดานสุขภาพในเขตชนบท

โมเดลการเปดเผยการลาออกโดยสมัครใจ

และโครงสรางการฝงตัวในงาน
ปญหาแพทยลาออก /

 ยายออกจากรพ.ชุมชน
ปญหาขาดแพทย

ในรพ.ชุมชน

การปฏิบัติการจัดการให

แพทยคงอยูในรพ.ชุมชน

 
 

ภาพที ่4.1 ความเช่ือมโยงขององคประกอบท้ัง 5 ของการออกแบบงานวิจัย 

แหลงที่มา: Maxwell, 2005. 
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4.1.2.3 บริบทเชิงมโนทัศน (Conceptual Context): เปนกรอบแนวความคิดและ 

ทฤษฎีในงานวิจัย โดยใชทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตรในการเคล่ือนยายแรงงานของระบบทุนนิยมเสรี

ประชาธิปไตย ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม โมเดลการลาออกโดยสมัครใจและ

โครงสรางการฝงตัวหรือการคงอยูในงาน ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน เนนวิชาชีพกลุมบุคลากรดาน

สุขภาพ โมเดลการสรรหาและการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพในเขตชนบท  และกลยุทธการ   

คงอยูของแพทยในองคการ เปนการประยุกตกรอบแนวความคิดและทฤษฎีมาใชในบริบทท่ีเปนจริง

ของประเทศไทย คือบริบทงานสุขภาพในชนบท (Rural Health Context) หรือโรงพยาบาลชุมชนใน

ประเทศไทย 

4.1.2.4 ระเบียบวิธีวิจัย: เม่ือตองการศึกษาหาคําตอบตอคําถามการวิจัย ท่ีตองหา 

ตัวแปรเชิงบริบทจากปรากฏการณท่ีเปนจริง จําเปนตองใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวแปรเชิงทฤษฎี

จากการทบทวนวรรณกรรมมีจํานวนมากซ่ึงบางตัวแปรอาจตรงกับบริบทท่ีเปนจริงในโรงพยาบาล

ชุมชนของประเทศไทย บางตัวแปรท่ีไมตรงหรือไมมีการกลาวถึงอาจจําเปนตองคัดออก ในทาง

ตรงกันขามบางตัวแปรท่ีพบใหมจากบริบทท่ีเปนจริงอาจตองเพ่ิมเติมเขามาในโมเดล การนําไปใช

เปนลักษณะท่ัวไปเชิงนโยบาย ตองใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงประจักษ จึงเปนการ

ออกแบบการวิจัยสําหรับการวิจัยครั้งนี ้

4.1.2.5 ความถูกตอง: ความสําคัญอยูท่ีความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับและนํามา 

วิเคราะห วาสามารถนําไปประยุกตใชในโลกแหงความเปนจริงหรือไม จึงจําเปนตองใชพหุวิธีการ 

หรือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ และสถิติขั้นสูงเชิง

ปริมาณในการตรวจสอบของขอมูลท่ีนํามาวิเคราะห และสังเคราะหเปนโมเดลตามตองการ 

 

4.2 ระเบียบวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงเปน การเลือกกลุมตัวอยาง การเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ความถูกตองของขอมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล  

 

 4.2.1 การเลือกกลุมตัวอยาง: เปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใน

ผูใหขอมูลท่ีเปนตัวหลักหรือผูไขขาว (Key Informants) ในบริบทงานสุขภาพในชุมชนท่ีเลือกมา

ศึกษา และใช Snowball Technique ในการสัมภาษณบุคคลอ่ืน ท่ีไมใช Key Informants ในพ้ืนท่ีวิจัย 
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 4.2.2 พ้ืนที่ศึกษา (Field Study): ใชขอมูลพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชนกระจายตามภาค ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ท่ีมีการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชนท้ังหมดมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดในแตละภาค โดยใชขอมูลการปฏิบัติงานของ

แพทยจากกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา เลือกอําเภอท่ีมีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล 

ชุมชนมากท่ีสุด และรองลงมาเปนตัวอยางการศึกษา ในชวงตนของการปรับโมเดล ไดเลือกภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเนือ่งจากเปนภาคท่ีมีอัตราสวนของประชากรตอแพทยสูงสุด (ภาพท่ี 2.8) และ

เลือกจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีอัตราการคงอยูของแพทยสูงสุด เนื่องจากเปนจังหวัดท่ี

มีเศรษฐกิจด ี แตก็ยังพบปญหาการคงอยูของแพทย โดยผูวิจัยนําผลการศึกษามาปรับโมเดลเชิง

ทฤษฎีเบ้ืองตน กอนนําไปทดสอบเชิงปริมาณ ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตองนํา

ขอมูลวิเคราะหเชิงประจักษ มาใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในประเดน็ท่ีไมตรงกัน   

 

 4.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection): ใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) ตามแนวคําถามกึ่งโครงสราง (Semi-structure Interview) ท่ีกําหนดตามกรอบแนวคิดการ

วิจัย ในบริบทงานสุขภาพในชนบทท่ีตองการศึกษา มีรายละเอียดหัวขอการสัมภาษณปญหาการคง

อยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนในภาคผนวก ค คําถามอาจแตกตางกันไปตามกลุมผูใหขอมูล

หลัก (Key Informants) และผูใหขอมูลรอง  ไดดําเนินการสัมภาษณในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึง

เปนจังหวัดท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานอยูเปนเวลานาน มีความคุนเคยกับผูอํานวยการโรงพยาบาล จึงไดรับ

ความรวมมือในการเขาสัมภาษณแพทยในโรงพยาบาลและในสถานท่ีใดก็ได ท่ีสามารถพูดคุยได

อยางเปนการสวนตัว ในการสัมภาษณมีการติดตอนัดหมายลวงหนาโดยผูวิจัย มีจดหมายเปน

ทางการในการประสานติดตอ (ภาคผนวก ก) หลังจากสัมภาษณเสร็จเรียบรอย มีการมอบของท่ี

ระลึกในการเสียสละเวลา ราคาไมเกิน 100 บาทโดยผูวิจัย มีรายละเอียดผูใหขอมูลหลักวันและ

สถานท่ีสัมภาษณในภาคผนวก ข  

 

 4.2.4 ความถูกตองของขอมูล (Validity): ใชพหุวิธีการหรือการตรวจสอบขอมูลแบบสาม

เสา (Triangulation) คือการแสวงหาความเช่ือถือไดของขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกันแลวนําขอมูล

มาเปรียบเทียบซ่ึงกันและกัน (สุภางค จันทวานิช, 2546) เทคนิคหลากหลาย ตั้งแต การสัมภาษณ

ระดับลึก จากผูใหขอมูลหลักและรอง การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และสุดทายการ

ทดสอบตัวแปรเชิงบริบท โดยการทดสอบดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
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 4.2.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนที:่ ใชเวลาเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมาเปนเวลา 2 เดือน คือระหวางกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 

โดยในการดําเนินงานวางแผนไดรับความชวยเหลือจากผูอํานวยการโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล

ชุมชนตามพ้ืนท่ีศึกษา  

 

 4.2.6 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis): Miles and Huberman (1994) กลาวถึง

กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มีองคประกอบหลัก ๆ 3 ประการคือ การจัดระเบียบขอมูล   

การแสดงขอมูล การหาขอสรุปและตรวจสอบความถูกตอง (ภาพท่ี4.2) 

4.2.6.1 การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing): เปนกระบวนการจัดการดวย 

กรรมวิธีตาง ๆ เพ่ือทําใหขอมูลเปนระเบียบ มี 2 ดาน 1) ดานกายภาพ: สวนใหญเกิดขึ้นในระหวาง

ท่ีนักวิจัยยังเก็บขอมูลอยูในภาคสนาม ไดแก การถอดเทปและบรรณาธิกรณขอมูล การเขียนบันทึก

ตาง ๆ และการสรุปขอมูล และการจัดเก็บขอมูล 2) ดานเนื้อหา: เปนกระบวนการคนหาความหมาย

ของขอความตาง ๆ ในขอมูล เพ่ือความสะดวกในการจัดประเภทขอมูล ตามความหมายท่ีปรากฏอยู

ในขอความนั้น ๆ การจัดระเบียบเนื้อหาขอมูลเปนการทําใหขอมูล “พูด” ออกมาในเบ้ืองตนวา 

ขอความตางๆ ท่ีปรากฏอยูในขอมูลนั้นมีความหมายอะไรท่ีนาจะมีนัยตอเรื่องท่ีเราตองการวิเคราะห

บาง คือส่ิงท่ีรูกันท่ัวไปวา คือการใหรหัสขอมูล (Coding) 

หาขอสรุป / ตีความ / ตรวจสอบความถูกตอง

แสดงขอมูล

จัดระเบียบขอมูล

เก็บขอมูล

กระบวน

การวิเคราะห

ระหวางเก็บขอมูล หลังเก็บขอมูล

 
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

แหลงที่มา: Miles and Huberman, 1994; ชาย โพธิสิตา, 2550: 363. 
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4.2.6.2 การแสดงขอมูล (Data Display): เปนกระบวนการนําเสนอขอมูล สวน 

ใหญในรูปของการพรรณนา อันเปนผลมาจากการเช่ือมโยงขอมูลท่ีจัดระเบียบแลวเขาดวยกัน ตาม

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิเคราะห เพ่ือบอก “เรื่องราว” ของส่ิงท่ีศึกษา และตามความหมายท่ีขอมูล

ซ่ึงไดถูกจัดระเบียบไวดีแลว “พูด” ออกมา ถาการใหรหัสคือกระบวนการแตกขอมูลเปนสวน ๆ 

การแสดงขอมูลคือการนําเอาหนวยขอมูลท่ีแตกเปนสวนยอย ๆ กลับเขามารวมกันใหม ใหเปนกลุม 

4.2.6.3 การหาขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบความแมนตรงของผลการ  

วิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification): เปนกระบวนการหาขอสรุปและการ

ตีความหมายของผลหรือขอคนพบท่ีไดจากการแสดงขอมูล รวมถึงการตรวจสอบวา ขอสรุป/

ความหมายท่ีไดนั้นมีความถูกตอง แมนตรง นาเช่ือถือเพียงใด  

4.2.6.4 แนวทางหาขอสรุป (Conclusion): มองหาส่ิงตอไปนี้ 1) แบบแผน  

(Patterns) ของส่ิงท่ีไดพบจากขอมูล 2) ความนาจะเปน 3) ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ 4) ความ

เหมือน ความตาง ท้ังหมดจะตองสอดคลองกับขอเท็จจริงในขอมูล 

4.2.6.5 การตีความ (Interpretation): บอกผูอานวา 1) ส่ิงท่ีไดพบและไดสรุปมา 

จากการศึกษานั้น มีความหมายและสําคัญอยางไร ท้ังในแงแนวคิดทฤษฎีและในแงปฏิบัติ 2) ขอคน 

พบจากการวิจัยนั้น มีนัยยะอยางไรในเชิงนโยบายหรือในแงกิจกรรมท่ีนาจะทํา สุภางค จันทวานิช 

(2546) กลาววา นักวิจัยจะตีความขอมูลไดเม่ือขอมูลมีคุณภาพดีและมีขอมูลพ้ืนฐานชุดอ่ืนมารองรับ 

ขอมูลมีคุณภาพดีคือขอมูลท่ีนักวิจัยตองทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเสียกอน จึงจะสามารถ

สรางขึ้นใหผูอานเกิดความกระจางชัดวาไดเกิดอะไรขึ้น และจะตองพิสูจนหรือประเมินการตีความ

ของตนกอนจึงนํามาอธิบายปรากฏการณ การบรรยายนี ้ เรียกวา การบรรยายแบบเขมขน (Thick 

Description) (Geertz, 1973) มีลักษณะ 4 ประการ 1) มีการตีความของผูวิจัยอยูในการบรรยายนั้น 

ไมใชการบรรยายขอมูลเฉย ๆ 2) เปนการตีความจากขอมูลท่ีเปนการโตตอบกันทางสังคมระหวาง

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 3) นําการโตตอบทางสังคมท่ีปรากฏในเหตุการณมาอธิบายใหผูอานเขาใจ

และตรวจสอบได 4) ขอมูลท่ีบรรยายมีลักษณะเจาะลึกจากพฤติกรรมท่ีสามารถมาตีความในระดับ

กวางขึ้น และสรางเปนขอสรุปเชิงนามธรรมระดับสูงขึ้นได การบรรยายแบบเขมขนตรงขามกับการ

บรรยายแบบโหรงเหรง (Thin Description) ท่ีแมวาจะเปนการบรรยายตามสภาพความเปนจริงท่ี

เกิดขึ้น แตไมชวยใหผูอานเขาใจพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูในเหตุการณ (สุภางค จันทวานิช, 2546) 

4.2.6.6 การตรวจสอบความแมนตรง (Verification): ขอสรุปท่ีไดนั้นมีความ 

ถูกตอง แมนตรง และนาเช่ือถือเพียงใด แบงแนวทางเปน 2 แบบ  

1) การตรวจสอบจากภายใน: เกี่ยวกับขอมูล เนนเรื่องคุณภาพเปนหลัก  

ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล และวิธีการท่ีใชเก็บขอมูล  
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2) การตรวจสอบจากภายนอก: มี 2 แบบ (1) แบบงาย: เอาผลการ 

วิเคราะหใหเพ่ือนนักวิจัยอานและใหความเห็นและการฟงเสียงสะทอนจากประชาชน โดยการเสนอ

ผลวิจัยใหประชากรกลุมท่ีศึกษาฟง และใหเขาวิจารณ (2) พหุวิธีการหรือการตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา (Triangulation): หลักการคือการไมปกใจวาแหลงขอมูลแหลงใดแหลงหนึ่งท่ีไดมาตั้งแต

แรกเปนแหลงท่ีเช่ือถือได ตองแสวงหาจากแหลงอ่ืน ซ่ึงเม่ือประมวลแลวมี 3 แหลงไดแก ขอมูลท่ี

เหมือนแบบแรก หรือตามหลักวิภาษวิธี (Dialectic Method) เรียกวา ขอมูลท่ีวิเคราะหสรางขึ้น 

(Thesis) และขอมูลตรงกันขามกับแบบแรก หรือขอมูลตรงขามกับท่ีวิเคราะหสรางขึ้น (Antithesis) 

เม่ือแสวงหาขอมูลตอไปจะไดพบขอมูลท่ีแตกตางจาก 2 แบบ ซ่ึงเปนการสังเคราะหลักษณะของท้ัง 

2 แหลงมากลายเปนขอมูลท่ีสังเคราะหสรางขึ้นใหม (Synthesis) (สุภางค จันทวานิช, 2546) 

 

4.3 ผลการศึกษา 

 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากขอมูล 2 ชุด ไดแก 1) ขอมูลการคงอยูของแพทย 

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 65 คน เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการศึกษาคนควา

จากแฟมประวัติของแพทย และ 2) ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 39 คน เปนขอมูลปฐมภูมิ

จากการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในการ

นําเสนอแบงเปน 3 สวน สวนแรก เปนขอมูลท่ัวไปการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

นครราชสีมา  สวนท่ี 2 เปนขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยู เพ่ือคนหาสาเหตุหรือปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงแบงเปน 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดาน

ความตองการสวนบุคคล 2) ปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน 3) ปจจัยดานความตอง 

การของชุมชนในเขตชนบท ตัวแปรท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพอาจมีบางสวนท่ีตรงกับโมเดลเชิง

ทฤษฎีเบ้ืองตน แตก็มีความแตกตางดานเนื้อหาเชิงลึก บางตัวแปรท่ีไมพบในบริบทท่ีเปนจริง 

จําเปนตองคัดออกจากโมเดล  ในทางตรงกันขามตัวแปรท่ีพบใหมในบริบท กลับตองนําเขามาเพ่ิม

ในโมเดล สวนท่ี 3 เปนการสรุปโมเดลการคงอยูเชิงสาเหตุของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือ

นําไปสูการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนตอไป 

 

 4.3.1 ขอมูลทั่วไปการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา: ผูวิจัย

รวบรวมขอมูลท่ัวไปของแพทยจาก งานการเจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 หัวขอ ไดแก 1) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 2) ขอมูล

สวนบุคคลของแพทย และ 3) ประเภทของแพทย มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลท่ัวไปการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2551 

 

ที่ หัวขอ ขอมูลทั่วไป แพทยคงอยู (คน) 

(%) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย (ป)   

(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (พิสัย) 

F 

(Sig) 

1 เพศ - ชาย 45 (69.2) 10.1 (7.8) (2.2 - 26.2 )  3.370  

  - หญิง 20 (30.8) 6.5 (5.6) (2.2 - 22.2 )  (.071) 

2 อายุ - อายุ 25-30 ป 17 (26.2) 3.1 (0.9) (2.2-5.5) 65.06  

  - อายุ 31-35 ป 14 (21.5) 4.6 (1.7) (2.4-8.1) (.000) 

  - อายุ 36-40 ป 13 (20.0) 7.2 (2.7) (3.5-12.2)  

  - อายุ 41-50 ป 15 (23.1) 15.6 (5.9) (2.6-24.2)  

  - อายุมากกวา 50 ป 6 (9.2) 23.5 (2.2) (21.2-26.2)  

3 สถานภาพ - โสด 27 (41.5) 5.7 (5.0) (2.2 – 22.2 )  8.795 

 สมรส -  สมรสไมมีบุตร 5 (7.7) 4.8 (3.0) (2.4 – 10.0 )  (.000) 

  -  สมรสมีบุตร 33 (50.8) 12.4  (7.9) (3.1 – 26.2 )  

4 ภูมิลําเนา - กรุงเทพมหานคร 3 (4.6) 14.3 (10.4) (2.6 – 22.2 )  2.97 

 บานเกิด - จังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน  44 (67.7) 7.4 (6.5) (2.2 – 26.2 )  (.039) 

  - ภูมิภาคใกลเคียงกับท่ีทํางาน 3 (4.6) 6.7 (4.9) (2.4 – 12.2 )   

  - ต้ังถิ่นฐานครอบครัวใหมใน 

  จังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน  

15 (23.1) 13.0 (8.2) (3.0 – 24.2 )   

5 ตําแหนง - ผูอํานวยการโรงพยาบาล 23 (35.4) 14.7 (7.8) (2.4-26.2)  32.91 

  - แพทยประจําการ 42 (64.6) 9.0 (7.4) (2.2-26.2) (.000) 

6 วิชาชีพ - แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) 35 (53.8) 10.3 (7.8) (2.2-26.2) 2.351 

 เฉพาะ - แพทยเฉพาะทาง (Specialist) 30 (46.2) 7.5 (6.6) (2.4-22.9) (.130) 

7 การรับ - แพทยชนบท  17 (26.2) 8.3 (7.5) (2.2-20.2) .111 

 เขาศึกษา - แพทยพันธุใหม  (New tract) 6 (9.2) 8.6 (2.0) (4.9-10.1) (.895) 

  - ระบบ Entrance  42 (64.6) 9.3 (7.9) (2.4-26.2)  

8 รูปแบบ - อบรมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา 9 (13.8) 2.7(0.8) ( 2.2- 4.2) 3.182 

 การศึกษา - หลักสูตร Problem-based learning 6 (9.2) 8.6 (2.0 ) (4.9-10.1 ) (.030) 

  - มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 20 (30.8) 10.9 (7.5 ) (2.9- 24.2 )  

  - มหาวิทยาลัยสวนกลาง 30 (46.2) 9.0 (7.4 ) (2.2- 26.2 )  

 รวม แพทยคงอยูทั้งหมด 65 (100.0) 9.0 (7.4) (2.2-26.2)   
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4.3.1.1 การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: จากการทบทวนวรรณกรรม  

นิยามเชิงปฏิบัติการของการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมี 3 ความหมาย 1) จํานวนแพทย

ท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนหลังใชทุนครบ 2 ป 2) ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชนหลังใชทุนครบ 2 ป 3) ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหลังใชทุนครบ 2 ป 

และหลังจากศึกษาตอแพทยเฉพาะทางและกลับมาปฏิบัติงานใชทุนท่ีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด

นครราชสีมา มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) จํานวนแพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน: จังหวัดนครราชสีมามี 

โรงพยาบาลชุมชน 26 แหง มีศูนยแพทยชุมชนท่ีมีแพทยปฏิบัติงานประจํา 1 คน จํานวน 4 แหง คือ 

สีดา ขามสะแกแสง เทพารักษ และพระทองคํา จํานวนแพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนหลังใช

ทุนครบ 2 ป มีต่ําสุด 1 คน สูงสุด 6 คน มีโรงพยาบาลชุมชน 2 แหงท่ีไมมีแพทยใชทุนครบคงอยูคือ 

โรงพยาบาลบานเหล่ือม และโรงพยาบาลเสิงสาง (ตารางท่ี 4.4) ยกเวนโรงพยาบาลปากชองแหง

เดียวท่ีเปนโรงพยาบาลชุมชนระดับ 150 เตียงหรือ 2.3 ตามระบบ GIS มีแพทยคงอยู 22 คน แพทย

ท้ังหมดในจังหวัดนครราชสีมารวมท้ังศูนยแพทยชุมชนมี 138 คน เม่ือตัดโรงพยาบาลปากชองออก 

เหลือแพทย 116 คน เปนแพทยท่ีใชทุนครบ 65 คน คิดเปน อัตราการคงอยู รอยละ 56.03  

   2) ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน: การคงอยูในความ 

หมายแรก หนวยการวิเคราะหนาจะเปนองคการมากกวาระดับปจเจกบุคคล และไมสามารถช้ีไดชัด 

เจนวาการคงอยูดังกลาวมีปริมาณมากหรือนอย เนือ่งจากไมสามารถบอกไดวาแพทยคงอยูปฏิบัต ิ

งานเปนระยะเวลานานเทาไรกอนออกจากองคการ ความหมายท่ี 2 จึงเกิดขึ้นแทน ซ่ึงจากการทบ 

ทวนวรรณกรรมการคงอยูของแพทยและพยาบาล พบวา มีการใชระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แสดง

ถึงการคงอยู ในโมเดลการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ (Ellenbecker, 2004; Schoo et al., 2005) 

ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหลังจากใชทุนครบ 2 ป นับเปนจํานวนปของ

แพทยแตละบุคคลท่ีปฏิบัติงานตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนหลังจากใชทุนครบ 2 ป สัญญาบังคับ

การใชทุน 3 ป เริ่มตนในปแรก ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ตามโครง 

การแพทยเพ่ิมพูนทักษะ โดยมีการหมุนเวียนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 2-4 เดือน ในปนี้ไมมี

แพทยท่ีจะลาออก เนื่องจากแพทยสภาจะไมตออายุใบประกอบโรคศิลปใหกับแพทยถาไมผานโครง 

การแพทยเพ่ิมพูนทักษะ แพทยจบใหมสวนใหญเริ่มปฏิบัติงานใชทุนปท่ี 2 และ 3 ในโรงพยาบาล

ชุมชน ซ่ึงสวนใหญจะเปนโรงพยาบาลท่ีแพทยไดเลือกพ้ืนท่ีเอง ในจังหวัดท่ีปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะ มีบางกลุมท่ีจําเปนตองเลือกในพ้ืนท่ีซ่ึงตนเองไมคุนเคย สงผลใหลาออกจากระบบตั้งแต

กอนเริ่มปฏิบัติงาน เม่ือแพทยไดเริม่ตนปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชนแหงท่ีตนเองเลือก

แลว มักจะปฏิบัติงานตอเนื่องจนครบใชทุน 2 ปตามสัญญา เวนแตมีปญหาในการปฏิบัติงานใน
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โรงพยาบาลแหงนั้น  การนับการคงอยูของแพทยจึงเริ่มนับหลังจากมาตรการบังคับใชทุนส้ินสุด ซ่ึง

แพทยกลุมนี ้ จะไมลาศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง ไมยายออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป และไมลาออกไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน แตอาจยายออกจากโรงพยาบาล

ชุมชนท่ีอยูในอําเภอท่ีอยูไกลจากตัวเมือง มาอยูในอําเภอใกลเมืองมากขึ้น ซ่ึงยังนับเปนระยะเวลา

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเชนกัน ในจังหวัดนครราชสีมามีแพทยใชทุนครบ 2 ปปฏิบัติ 

งานตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชน โดยไมลาศึกษาตอ 35 คน (รอยละ 53.8) มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานโดยเฉล่ีย 10.3 ป ต่ําสุด 2.2 ป สูงสุด 26.2 ป (ตารางท่ี 4.1) ในความหมายนี้ยังไม

ครอบคลุมแพทยเฉพาะทางท่ีกลับจากศึกษาตอมาปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน   

   ในความหมายท่ี 3 เปนชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

หลังใชทุนครบ 2 ป และนับตอเนื่องหลังกลับจากการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง เปนความหมายท่ี

เกิดขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับปรากฏการณจริง ซ่ึงพบวาแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนไป

ศึกษาตอแพทยเฉพาะทางหลังใชทุนครบ 3 ป รอยละ 44.5 ของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน (สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2535) ในสภาพความเปนจริง เม่ือเริ่มตนปฏิบัติงานใชทุน

ในปท่ี 2 จะเริ่มหาขอมูลจากแหลงสารสนเทศหลากหลาย รวมถึงการเดินทางไปหาตนสังกัดดวย

ตนเอง เม่ือไดตนสังกัดแลวก็จะหาสถานท่ีอบรมในโรงเรียนแพทยท่ีเปดสอนในสาขาท่ีตนเอง

สนใจ ในชวงระยะเวลาของการลาศึกษาตอ แพทยไมไดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน แตยังคง

อยูในระบบราชการและนับอายุราชการในทะเบียนประวัติตอเนื่อง ผูวิจัยจึงไมนับเปนการคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชน เพราะนอกจากไมไดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแลว ยังไมมีความแนใจได

วาแพทยทานนั้นจะกลับมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนหรือไม จากปรากฏการณท่ีผานมาพบวา มี

แพทยจํานวนนอยมากท่ีจะกลับมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนตอ ในปพ.ศ. 2533 แพทยไหล

กลับเขาโรงพยาบาลชุมชนสูงสุดจํานวน 64 คน (รอยละ 45.71) ป พ.ศ.2533 ต่ําสุด คือไมไหลกลับ

เลยในป พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนชวงเศรษฐกิจฟองสบู (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี 

วัลยะเสว,ี 2542) ในปจจุบันมีแพทยจํานวนหนึ่งกลับมาใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน อาจไมใชตน

สังกัดเดิมท่ีขอไปเรียน แตก็เปนโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเดียวกัน ในความหมายการคงอยูนี้ตอง

กลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอยางนอย 1 ปขึ้นไป โดยนับเปนจํานวนป การท่ีไมนับให

ครบการใชทุนแพทยเฉพาะทางซ่ึงเปน 1 เทาของการศึกษาหรือ 3 ป เพราะเปนชวงเวลานานเกินไป 

ในจังหวัดนครราชสีมาพบวา แพทยเฉพาะทางท่ีไปเรียน และจบกลับมาปฏิบัติงานโรงพยาบาล

ชุมชนมี 30 คน (รอยละ 46.2) ระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยเฉล่ีย 7.5 ป ต่ําสุด 2.4 ป สูงสุด 22.9 ป 

ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีใกลเคียงกับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีไมศึกษาตอ เม่ือดูในภาพรวมของแพทยท่ีคงอยู
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ท้ังหมดจํานวน 65 คน พบวามีระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยเฉล่ีย 9.0 ป ต่ําสุด 2.2 ป และสูงสุด 26.2 

ป (ตารางท่ี 4.1) 

  โดยสรุป นิยามการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย จะใช

นิยามในความหมายท่ี 3 คือ ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากครบใชทุน 

2 ป และหลังจากกลับจากการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง อยางนอยเปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป ซ่ึงเปน

ชวงระยะเวลาปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน โดยผูวิจัยไดศึกษาขอเท็จจรงิจากกรณีจังหวัด

นครราชสีมา พบวา แพทยคงอยูท้ังหมด 65 คน มีระยะเวลาการปฏิบัติงานคงอยูในโรงพยาบาล

ชุมชนโดยเฉล่ีย 9.0 ป  

  4.3.1.2 ขอมูลสวนบุคคลของแพทย: จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และ

ภูมิลําเนาบานเกิด ของแพทย โดยมีการใชสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (one-way analysis of 

variance-ANOVA) ในการวิเคราะหวาตัวแปรดานขอมูลสวนบุคคลของแพทย ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ

ท่ีบริหารเปล่ียนแปลงไมได และเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในรพ.

ชุมชนท่ีเปนตัวแปรตามและเปนตัวแปรเชิงปริมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) หรือไม 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 15.0 ในการวิเคราะหขอมูล (ตารางท่ี 4.1) 

   1) เพศ: แพทยท่ีคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา เปนเพศชายมากกวาเพศ

หญิงและมีการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาเพศหญิง โดยพบวา แพทยชายมีระยะเวลาปฏิบัต ิ

งานโดยเฉล่ีย 10.1 ป และแพทยหญิงมีระยะเวลาปฏิบัติงานโดยเฉล่ีย 6.5 ป แตเม่ือวิเคราะหเชิงสถิต ิ

พบวา แพทยชายมีระยะเวลาปฏิบัติงานโดยเฉล่ียมากกวาแพทยหญิง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(Sig = .071) ผลการศึกษานีส้อดคลองกับการสํารวจสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2543 ท่ีพบแพทยชาย

มากกวาแพทยหญิง และแพทยชายมีอายุราชการมากกวาแพทยหญิง  รวมถึงการวิเคราะหแนวโนม

ท่ีประเทศไทยจะมีแพทยหญิงมากกวาแพทยชายในอนาคต (ทักษพล ธรรมรังสี, 2547, 2548ข) 

จําเปนตองมีการสํารวจปจจัยเรื่องเพศวามีผลตอการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนจริงหรือไม  

   2) อาย:ุ แพทยท่ีคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา มีชวงอายุ 25-30 ป สูงสุด 

(รอยละ 26.2) และชวงอายุมากกวา 50 ป ต่ําสุด (รอยละ 9.2) เม่ือดูความสัมพันธกับการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา แพทยกลุมอายุนอยท่ีสุด (25-30 ป) มีจํานวนสูงสุด แตมีการคง

อยูในโรงพยาบาลชุมชนนอยท่ีสุด (3.1 ป) ในขณะท่ีแพทยกลุมอายุมากท่ีสุด (มากกวา 50 ป) มี

จํานวนต่ําสุด แตมีการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมากท่ีสุด (23.5 ป) เม่ือวิเคราะหทางสถิติ พบวา 

อายุของแพทยมีผลตอระยะเวลาปฏิบัติงานโดยเฉล่ียของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิSig= .000) 

ตรงกับการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ท่ีพบวา 

อายุมีความสัมพันธทางบวกกับระยะเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .001 (แสงทอง ปุระสุวรรณ, 2541) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการสํารวจสํามะโน

ประชากรป พ.ศ. 2543 ท่ีพบกลุมอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 24.4 แตในชวงอายุ 30 -39 ป พบเปน

สัดสวนสูงสุด รอยละ 35.9 (ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข) เม่ือเปรียบเทียบกับในจังหวัดนครราชสีมา 

พบรอยละ 41.5 จากปรากฏการณนี้แสดงวา ชวงอายุ 25-30 ปหรือต่ํากวา 30 ป เปนชวงอายุแรกเริ่ม

ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน มีผลท่ีสําคัญในการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนในชวงถัดไป 

ซ่ึงเปนอายุระหวางกลาง (31 - 35 ป และ 36 - 40 ป) เปนสัดสวนกําลังหลักท่ีสูงสุด และถาผานชวง

อายุนี้ไปแลว ในสภาพปจจุบันมีโอกาสอยูตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนจนถึงเกษียณอายุ  ซ่ึงตอง

ศึกษาวาปจจุบันอายุตัวของแพทยมีผลตอการคงอยูของแพทยแตละประเภทอยางไร และการบริหาร

คนในแตละชวงอายุของแพทยควรเปนอยางไร จึงจะเพ่ิมการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

   3) สถานภาพสมรส: แพทยสวนใหญสมรสและมีบุตร (รอยละ 50.8) และ

มีการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาแพทยท่ีเปนโสด และสมรสแตไมมีบุตร โดยพบวา แพทย

ท่ีสมรสและมีบุตรมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 12.4 ป สูงสุด สวนแพทยท่ีเปนโสดและสมรสแตไม

มีบุตรมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ียใกลเคียงกัน 5.7 ป และ 4.8 ป ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหทางสถิติ

พบวา สถานภาพสมรสมีผลตอการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig=.000) เม่ือเทียบ

ผลการศึกษากับการสํารวจสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2543 พบวา แพทยท่ีมีอายุมากกวา 40 ปมี

สัดสวนของกลุมโสดในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข) แตจากการสํารวจ

ครั้งนี้พบวาแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย จึงอยูในสถานภาพสมรสเปน

สวนใหญ แตจากปรากฏการณควรสนใจประเด็นการมีบุตร ซ่ึงมีผลตอการคงอยูในโรงพยาบาล

ชุมชน มากกวากลุมท่ีแมวาจะสมรสแตไมมีบุตร เพราะมีความอิสระและมีแนวโนมในการยายท่ี

ทํางานไปอยูกับคูสมรสย่ิงกวาแพทยโสด  

    4) ภูมิลําเนาบานเกิด: หมายถึง บานหรือท่ีอยูอาศัยซ่ึงเปนท่ีอยูของพอแม

ท่ีแพทยไดอาศัยอยูมาตั้งแตเกิด แพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญมีภูมิลําเนาบานเกิดใน

จังหวัดนครราชสีมา (รอยละ 67.7) ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีทํางานในปจจุบัน แตอาจเปนอําเภอเดียวกัน

หรือคนละอําเภอกบัภูมิลําเนาเดิม รองลงมาเปนกลุมท่ีตั้งถ่ินฐานใหมในจังหวัดนครราชสีมา (รอย

ละ 23.1) แมวาจะไมใชภูมิลําเนาบานเกิด โดยสวนใหญแพทยโสดมักจะสมรสกับพยาบาลในพ้ืนท่ี

และต้ังถ่ินฐานท่ีบานเกิดของภรรยา สวนนอยเปนภูมิภาคใกลเคียงกับท่ีทํางาน ตัวอยางเชน จังหวัด

อุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือวิเคราะหทางสถิติพบวา ภูมิลําเนาบานเกิดมีผล

ตอการคงอยูของแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig = .039) ตรงกับการศึกษาปจจัยการคงอยูของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ท่ีพบวากลุมตัวอยางท่ีวางแผนวาจะปฏิบัติงานอยูตอไปท้ังอยู

จนเกษียณอายุและกอนเกษียณอายุ เปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดท่ีปฏิบัติงานอยูถึงรอยละ 96.2 
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(แสงทอง ปุระสุวรรณ, 2541) ตัวแปรการตั้งถ่ินฐานใหม หมายถึง สถานท่ีท่ีแพทยเลือกสรางบาน

อันเปนถ่ินท่ีอยูใหม ใกลสถานท่ีปฏิบัติงานของตนเองและคูชีวิต มีความสะดวกในการสงบุตรท่ี

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพใกลบาน รวมถึงการดูแลบิดามารดา โดยการยายถ่ินฐานมาอยูรวมกัน   ตัวแปร

นี้ไดจากขอมูลแฟมประวัติรวมกับการสัมภาษณตัวแพทยโดยตรง ในสวนแพทยท่ีไมไดสัมภาษณ

ใชการสอบถามจากบุคคลขางเคียงท่ีใกลชิด ตัวแปรนี้แสดงวานอกจากภูมิลําเนาบานเกิด ซ่ึงแพทย

ตองการอยูใกลภูมิลําเนาเดิมเพ่ือดูแลบิดามารดา  อีกทางเลือกหนึ่งท่ีแพทยเลือก คือการตั้งถ่ินฐาน

ใหมท่ีลงตัวสําหรับครอบครัวในการดูแลท้ังคูชีวิต บุตร รวมถึงบิดา มารดาในภูมิลําเนาเดิมท่ียายถ่ิน

ฐานมาอยูรวมกัน ตัวแปรนี้เปนตัวแปรท่ีแตกตางจากวรรณกรรมตางประเทศท่ีทบทวนมา 

  โดยสรุปขอมูลสวนบุคคลของแพทย จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ

ภูมิลําเนาบานเกิด พบวา แพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 65 คน สวนใหญเปนเพศชาย   

ชวงอายุ 25 – 30 ป สูงสุด สถานภาพสมรสและมีบุตร และภูมิลําเนาสวนใหญอยูในจังหวัด

นครราชสีมา การวิเคราะหทางสถิติกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ตัวแปรอายุ 

สถานภาพสมรส และภูมิลําเนาซ่ึงรวมถึงการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหม มีผลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน อยางมีนัยสําคัญสถิติ (Sig < .05) ยกเวนตัวแปรเพศ อาจมีความสัมพันธกับ     

ตัวแปรอ่ืน ซ่ึงตองมีการทดสอบเชิงปริมาณกับแพทยคงอยูท้ังประเทศตอไป 

  4.3.1.3 ประเภทของแพทย: จําแนกตามตําแหนง วิชาชีพท่ัวไป การรับเขาศึกษา 

และรูปแบบการศึกษา โดยมีการใชสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance-ANOVA) ในการวิเคราะหตัวแปรประเภทของแพทย ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระท่ีบริหาร

เปล่ียนแปลงไดเชิงนโยบาย และเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนตัวแปรตามและเปนตัวแปรเชิงปริมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (Sig < 

.05) หรือไม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 15.0 ในการวิเคราะหขอมูล (ตารางท่ี 4.1) 

   1) ตําแหนง: แพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน แบงเปน ตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลและแพทยประจําการ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เทียบไดกับ แพทยผูบริหาร 

(Physician Executive) สวมบทบาทหนาท่ีท้ังผูบริหารโรงพยาบาล (Hospital Director) และแพทย

ผูรกัษาผูปวย (Clinical Role) ซ่ึงเปนวิชาชีพลูกผสม (Hybrid Profession) ในจังหวัดนครราชสีมา

สวนใหญเปนแพทยประจําการ (รอยละ 64.6) เนื่องจากตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลมีจํากัดได

แค 1 ตําแหนงตอโรงพยาบาล แตการคงอยูของแพทยผูอํานวยการมากกวาแพทยประจําการ โดย

พบวา กลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 14.7 ป สวนแพทยประจําการมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 9.0 ป เม่ือวิเคราะหทางสถิติพบวา ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลมีผล

ตอการ  คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาแพทยประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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(Sig=.000) ความรับผิดชอบในตําแหนงของแพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการ อาจมีบทบาทสูงกวา

แพทยประจําการ จึงมีผลตอการคงอยูมากกวา ซ่ึงตองศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศตอไป 

   2) วิชาชีพท่ัวไป: แบงเปน แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (General Practice-GP) 

และแพทยเฉพาะทาง (Specialist) แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปหรือเรียกโดยยอวา แพทย GP หมายถึง 

แพทยท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมตามท่ีแพทยสภารับรอง (แพทยสภา, 2548) ซ่ึงในปพ.ศ. 2545 เปนตนมาตองผานการ     

ฝกปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะในการใชทุนปแรก  หลังจากใชทุนครบในโรงพยาบาล

ชุมชน 2 ป ปฏิบัติงานตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนท่ีเดิม หรืออาจยายไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชนแหงอ่ืน แพทยเฉพาะทางหมายถึงแพทยท่ีมีความชํานาญพิเศษในการดูแลผูปวยเฉพาะทาง

ตามสาขาทางการแพทยหลัก 4 สาขา ไดแก อายุรศาสตร สูต-ินรีเวชศาสตร ศัลยศาสตร และกุมาร-

เวชศาสตร สาขาเฉพาะทางท่ีใหการบูรณาการแบบผสมผสานไดแก เวชปฏิบัติท่ัวไปและเวชปฏิบัติ

ครอบครัว และแพทยเฉพาะทางสาขายอย เชน ศัลยกระดูก ดมยา จักษุ เปนตน แพทยเฉพาะทาง

ตองลาไปศึกษาอบรม (Off-the-job Training) ในโรงเรียนแพทยเปนเวลา 3 ป ยกเวนศัลยกระดูกใช

เวลา 4 ป ใชโควตาตนสังกัดการศึกษาตอจากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปหรือโรงพยาบาล

ชุมชน โดยตองกลับมาปฏิบัติงานหลังจากเรียนจบ ในบางครั้งอาจเรียกวา การฝกอบรมแพทย

ประจําบาน (Residency Training)  

แพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป  

(รอยละ 53.8) และมีการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาแพทยเฉพาะทาง โดยพบวา แพทยเวช-

ปฏิบัติท่ัวไปมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 10.3 ป สวนแพทยเฉพาะทางมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 

7.5 ป เม่ือวิเคราะหทางสถิติ พบวาแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปมีผลตอการคงอยูของแพทยมากกวาแพทย

เฉพาะทาง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig = .130) ในดานหนึ่งแพทยเฉพาะทางตองใชเวลาใน

การศึกษาตออยางนอย 3 ป ซ่ึงทําใหปฏิบัติงานนอยกวาแพทย GP อยูแลว ถาเริ่มทํางานพรอมกัน 

อีกประการหนึ่งจํานวนสัดสวนของแพทยในจังหวัดนครราชสีมาอาจเปนจํานวนไมมากนัก แพทย

เฉพาะทางท้ังหมด 30 คน เปนสูต-ินรีแพทยมากท่ีสุด (8 คน) รองลงมาเปนกุมารแพทย (7 คน) 

ศัลยแพทย (6 คน) และอายุรแพทย (3 คน) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.2) ทําใหไมสามารถวิเคราะหแยก

วิชาชีพเฉพาะแตละสาขากับระยะเวลาปฏิบัติงานคงอยูในโรงพยาบาล ตองศึกษาตอไปในระดับท่ัว

ประเทศ 

   3) การรับเขาศึกษา: แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ระบบการสอบคัดเลือก

เขามหาวิทยาลัย (Entrance) 2) แพทยชนบท และ 3) แพทยพันธุใหม (New Tract) ในรูปแบบแรก

ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย: การรับเขาศึกษาแพทยท่ีผานมาใชระบบการสอบคัดเลือก
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เขามหาวิทยาลัย (Entrance) ซ่ึงนักศึกษาแพทยท่ีสอบคัดเลือกเขามามักจะเปนนักเรียนท่ีเรียนเกงจาก

โรงเรียนสวนกุหลาบ เตรียมอุดมศึกษาหรือสตรีวิทยา และไดคะแนนสูงสุดเปนท่ี 1 ของการสอบ 

รูปแบบท่ี 2 แพทยชนบท: เปนการคัดเลือกนักศึกษาแพทยจากภูมิลําเนาในเขตชนบทจากโครงการ

แพทยชนบท นโยบายการเลือกนักศึกษาในพื้นท่ีเขตชนบทมาเรียนแพทย มาจากฐานคติวา อยากได

แพทยท่ีทํางานในพ้ืนท่ีชนบทดวยความสมัครใจเปนเวลานาน หรือคงอยูปฏิบัติงานตอเนื่องหลัง 

จากหมดภาระการใชทุนภาคบังคับของรัฐบาล จากอดีตถึงปจจุบัน มีโครงการสงเสริมการศึกษา

แพทยสําหรับชาวชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2509-2520) และโครงการแพทยศาสตรศึกษา

เพ่ือชาวชนบท(MESRAP) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2521-2531) ท่ีมีการคัดเลือกนักศึกษา

จากนักเรียนในชนบท ตอเนื่องมาจนถึงโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) และโครงการ

กระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) (พ.ศ. 2540-ปจจุบัน) รูปแบบท่ี 3 แพทยพันธุใหม: เปน

การรับนักศึกษาแพทยจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีจบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรสุขภาพ ตัวอยาง 

เชน วิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทยและ

กายภาพบําบัด กลุมนักศึกษาเหลานีอ้าจปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอยูแลว ผูบริหารสนับสนุน

ใหศึกษาตอหรืออาจศึกษาตอเนื่องหลังจากจบปริญญาตรีเลยก็ได แนวคิดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือให

แพทยท่ีจบมาเปนแพทยท่ีมีวุฒิภาวะเพ่ิมขึ้น(Maturity)ในการปฏิบัติงานในชนบท เปนไดท้ังนักวิชา 

การในการรักษาผูปวยตามมาตรฐาน เปนนักบริหาร นักวิจัย และทํางานในชุมชนท่ีเปนภมิูลําเนา

ของตนเอง ซ่ึงแพทยกลุมนี้นาจะปฏิบัติงานคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดนานกวา แพทยท่ีรับเขา

มหาวิทยาลัยแบบเดิม ท้ัง 3 รูปแบบพบในแพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา ยังมีรูปแบบอ่ืนอีก

เชนวิธีการรับตรงท่ีโรงเรียนแพทย (Direct admission) หรือการรับโควตาพิเศษสําหรับมหาวิทยาลัย

สวนภูมิภาค แมวาไมพบในจังหวัดนครราชสีมา แตอาจมีในจังหวัดอ่ืนของประเทศไทย  

แพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญผานการรับเขาศึกษาตาม 

ระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (Entrance) (รอยละ 64.6) รองลงมาเปนแพทยชนบท (รอยละ 

26.2) และแพทยพันธุใหม (รอยละ 9.2) ตามลําดับ และมีการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนใกลเคียง

กัน โดยพบวา แพทยท่ีผานการรับเขาศึกษาตามระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (Entrance) 

แพทยพันธุใหม และโครงการแพทยชนบท มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเฉล่ีย 

9.3 ป 8.6 ป และ 8.3 ป ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหทางสถิติพบวาการเขารับศึกษาแพทยท้ัง 3 รูปแบบ

ของแพทยมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (Sig = .895) เนื่องจากโครงการแพทยชนบทมีการดําเนินการไมตอเนื่อง และโครงการแพทย

พันธุใหมเปนโครงการท่ีเกิดขึ้นใหม ถามีการเลือกวัดระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
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เฉพาะแพทยท่ีจบการศึกษาในรุนเดียวกัน จะสามารถประเมินความแตกตางไดชัดเจนขึ้น ซ่ึงจะได

นําไปวิเคราะหในการวิจัยเชิงปริมาณท้ังประเทศตอไป 

   4) รูปแบบการศึกษา: แบงเปน 1) มหาวิทยาลัยสวนกลาง 2) มหาวิทยาลัย

สวนภูมิภาค 3) การอบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา 4) การอบรมหลักสูตร Problem-based 

Learning (PBL) รูปแบบแรก มหาวิทยาลัยสวนกลาง: เปนการเรียนในมหาวิทยาลัยสวนกลาง หรือ

โรงเรียนแพทยในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนโรงเรียนแพทยดั้งเดิม ท่ีไดมาตรฐาน และกอตั้งมาเปน

เวลานาน ไดแก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รูปแบบท่ี 2 มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค: จากการ

ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 6 (พ.ศ. 2536) เสนอใหเพ่ิมปรมิาณการผลิตแพทยโดยการ

ตั้งโรงเรียนแพทยในสวนภูมิภาค (อาวุธ ศรีศุกร ี และคณะ, 2536) มีแพทยท่ีจบจากมหาวิทยาลัย

สวนภูมิภาค เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอนแกน นเรศวร (พิษณุโลก) และสงขลานครินทร 

รูปแบบท่ี 3 การอบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา: ตอเนื่องกับการคัดเลือกนักศึกษาแพทยใน

พ้ืนท่ีชนบทในโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท(CPIRD) เรียกยอวาแพทย PI (Prabaromrachanok 

Institute) โดยเปนการอบรมรวมในโครงการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

กับทีมงานศูนยแพทยศาสตรศึกษาของโรงพยาบาลศูนยในเขตภูมิภาค หลักสูตรของศูนยแพทย- 

ศาสตรศึกษาจะเนนการเรียนรูรวมไปกับโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีคอนขางมาก เพ่ือใหแพทย

ชนบทมีความผูกพัน รักชนบท และคุนเคยกับการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปน

ภูมิลําเนาของตนเอง ในจังหวัดนครราชสีมา แพทย PI จะศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมกบั

ศูนยแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รูปแบบท่ี 4  การอบรมหลักสูตร 

Problem-based learning (PBL): เปนรูปแบบการศึกษาท่ีเปนการเรียนจากโจทยปญหาผูปวย หรือ

การเอาปญหาผูปวยเปนพ้ืนฐาน ลักษณะการเรียนเปนการศึกษาดวยตนเองเปนสวนใหญ ตองพ่ึง 

ตนเองในการศึกษาอานตําราคอนขางมาก หลักสูตรนี้เริ่มตนท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และขยายมา

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนรูปแบบการศึกษาของแพทยพันธุใหม (New Tract)  

   แพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญมีรูปแบบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสวนกลาง (รอยละ 46.2) รองลงมาเปนมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (รอยละ 30.8) อบรม

รวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา (รอยละ 13.8) และหลักสูตร PBL (รอยละ 9.2) ตามลําดับ แพทยท่ี

ผานการอบรมจากมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคมีการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนเฉล่ีย สูงสุด (10.9 ป) 

และแพทยท่ีผานการอบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา มีการคงอยูในโรงพยาบาลเฉล่ีย ต่ําสุด 

(2.7 ป) การวิเคราะหทางสถิติ พบวา รูปแบบการศึกษามีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig = .030) ซ่ึงผลการวิเคราะหนี้อาจไมถูกตอง เนื่องจากหลักสูตร
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การอบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาของแพทย PI เพ่ิงไดใชกับแพทยชนบทรุนหลังเม่ือไมกี่ป

มานี้ ในชวงระยะแรกแพทยชนบทจะอบรมรวมกับมหาวิทยาลัยสวนกลาง และสวนภูมิภาค จึงอาจ

วิเคราะหแยกแยะไมไดชัดเจน ตองไดรับการวิเคราะหโดยละเอียดในระดับท้ังประเทศตอไป  

  โดยสรุปประเภทของแพทยจําแนกตามตําแหนง วิชาชีพเฉพาะ การรับเขาศึกษา 

และรูปแบบการศึกษาของแพทย พบวา แพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 65 คน สวนใหญ

เปนแพทยประจําการ และเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) สวนใหญเขาศึกษาแพทยตามระบบการ

คัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (Entrance) และเรียนในมหาวิทยาลัยสวนกลาง การวิเคราะหทางสถิติ 

พบวา ตัวแปรตําแหนง และรูปแบบการศึกษา มีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

อยางมีนัยสําคัญสถิติ (Sig < .05) ซ่ึงตองมีการทดสอบเชิงปริมาณกับแพทยคงอยูท้ังประเทศตอไป

เชนเดียวกับตัวแปรชุดขอมูลสวนบุคคลของแพทย 

 

4.3.2 ผลการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา:  จาก

โมเดลเชิงทฤษฎีเบ้ืองตน (ภาพท่ี 3.6) แบงเปน 3 กลุมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยู ไดแก ปจจัย

ดานความตองการสวนบุคคล ปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน และปจจัยดานความ

ตองการของชุมชนในเขตชนบท ในแตละกลุมปจจัยมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ตัวแปรยอยใน

แตละกลุมอาจมีความซํ้าซอนกัน เพ่ือเปนการปรับโมเดลเชิงทฤษฎีใหสอดคลองกบับริบทท่ีเปน

จริงในเขตชนบทของประเทศไทย และปรับตัวแปรใหเหมาะสมในการทดสอบเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึง

ใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 39 คน จากแพทยคงอยูท้ังหมดจํานวน 65 คน (รอยละ 60) จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปการ

คงอยูของแพทย ผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ตามสัดสวนขอมูลสวนบุคคลและประเภท

ของแพทย รวมกับการใช Snowball Technique สัดสวนขอมูลท่ัวไปของแพทยท่ีใหสัมภาษณ จึงมี

ความใกลเคียงกับแพทยท่ีคงอยู (ตารางท่ี 4.2) เปนการแสดงวาขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกไดมาจาก

ทุกกลุมของแพทยท่ีคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดของหัวขอการสัมภาษณ จดหมายใน

การติดตอ และจํานวนแพทยท่ีใหสัมภาษณ อยูในภาคผนวก ก-ค 
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ตารางที่ 4.2 ขอมูลท่ัวไปของแพทยคงอยูและแพทยท่ีใหสัมภาษณเชิงลึกโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี หัวขอ ขอมูลท่ัวไป แพทยคงอยู (%) (N=65 คน)  ใหสัมภาษณ(%)(n=39 คน) 

1 เพศ 1.1 ชาย 45 (69.2) 26 (66.7) 

  1.2 หญิง 20 (30.8) 13 (33.3) 

2 อายุ 2.1 อายุ 25 – 30 ป 17 (26.2) 8 (20.5) 

  2.2 อายุ 31 – 35 ป 14 (21.5) 9 (23.1) 

  2.3 อายุ 36 -  40 ป 13 (20.0) 9 (23.1) 

  2.4 อายุ 41 – 50 ป 15 (23.1) 9 (23.1) 

  2.5 อายุมากกวา 50 ป 6 (9.2) 4 (10.2) 

3 สถานภาพ 3.1 โสด 27 (41.5) 13 (33.3) 

 สมรส 3.2  สมรสไมมีบุตร 5 (7.7) 4 (10.3) 

  3.3  สมรสมีบุตร 33 (50.8) 22 (56.4) 

4 ภูมิลําเนา 4.1 กรุงเทพมหานคร 3 (4.6) 2 (5.1) 

 บานเกิด 4.2 จังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน (นครราชสีมา) 44 (67.7) 23 (59.0) 

       4.3 จังหวัดหรือภูมิภาคใกลเคียงกับท่ีทํางาน 3 (4.6) 2 (5.1) 

       4.4 ตั้งถ่ินฐานในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน  15 (23.1) 12 (30.8)  

5 ตําแหนง 1.1 แพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการ 23 (35.4) 13 (33.3) 

  1.2 แพทยประจําการ 42 (64.6) 26 (66.7) 

6 วิชาชีพ 2.1 แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) 35 (53.8) 21 (53.8) 

 ท่ัวไป 2.2 แพทยเฉพาะทาง (Specialist) 30 (46.2) 18 (46.2) 

  2.2.1 แพทยเวชปฏิบัติครอบครัว (FM)  2 (3.1) 2 (5.1) 

  2.2.2 อายุรแพทยท่ัวไป  3 (4.6) 1 (2.6) 

  2.2.3 ศัลยแพทยท่ัวไป  6 (9.2) 2 (5.1) 

  2.2.4 สูติ-นรีแพทย  8 (12.3) 5 (12.8) 

  2.2.5 กุมารแพทย  7 (10.8) 4 (10.3) 

  2.2.6 ศัลยกระดูก (Orthopedist) 3 (4.6) 3 (7.7) 

  2.2.7 อ่ืน ๆ (ศัลยประสาท-Neurosurgeon) 1 (1.5) 1 (2.6) 

7 การรับ 3.1 แพทยชนบท  17 (26.2) 11 (28.2) 

 เขาศึกษา 3.2  แพทยพันธุใหม (New tract) 6 (9.2) 4 (10.3) 

  3.3 ระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย  42 (64.6) 24 (61.5) 

8 รูปแบบ 4.1 อบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา 9 (13.8) 6 (15.4) 

 การศึกษา 4.3 หลักสูตร Problem-based learning-PBL 6 (9.2) 4 (10.3) 

  4.4 มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 20 (30.8) 11 (28.2) 

  4.5 มหาวิทยาลัยสวนกลาง 30 (46.2) 18 (46.1) 
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ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดวิเคราะหจําแนกตามกลุมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 3 กลุมตัวแปรตามโมเดลเชิงทฤษฎี และวิเคราะหจําแนก

ขอเท็จจริงท่ีพบตามตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ดังนี ้

4.3.2.1 ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล: วิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกของ 

แพทยเปน 2 แบบ คือ การวิเคราะหตามชวงอายุของแพทย และการวิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎี 

มีรายละเอียดดังนี ้

   1) การวิเคราะหตามชวงอายุของแพทย: ตามท่ีวิเคราะหจากขอมูลสวน

บุคคลของแพทยท้ังจังหวัดนครราชสีมา พบวา อายุมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.1) และชวงอายุ 25-30 ป มีผลตอการคงอยูของแพทย

สูงสุด ซ่ึงเปนชวงแรกของการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาพรวมปจจัยดานความตองการ

สวนบุคคลจากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทย ไดแบบแผนการคงอยูตามชวงอายุของแพทยเปน 5 

แบบ ไดแก   1) ชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ 25-30 ป) 2) ชวงการหารายได (อายุ 31-35 ป) 3) ชวง

ความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 36-40 ป) 4) ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย 

(อายุ 41-50 ป) และ 5) ชวงการยกยองเชิงสังคม (อายุมากกวา 50 ป)   

(1) ชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ 25-30 ป): โดยท่ัวไปนักศึกษา 

เริ่มเขาระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเม่ืออายุ 18 ป หลังจากเรียน 6 ป จบแพทยศาสตรบัณฑิต 

(พ.บ.) (อายุ 23 ป) ในอดีตผานระบบแพทยฝกหัด (Intern) 1 ป (อายุ 24 ป) และใชทุน 2 ปใน

โรงพยาบาลชุมชน ปจจุบันเปนแพทยเพ่ิมพูนทักษะในปท่ี 1 และใชทุน 2 ปในโรงพยาบาลชุมชน 

ซ่ึงเม่ือใชทุนครบจะอายุ 26 ป ถาเรียนตอแพทยเฉพาะทางจะใชเวลา 3 ป ยกเวนแพทยศัลยกระดูกท่ี

ใชเวลา 4 ป ในภาพรวมของชวงอายุนี้ เปนการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาในเขตชนบทนาจะมีผลตอ

การคงอยูนานกวากลุมอ่ืน แตพบวา การรับเขาศึกษาท้ัง 3 กลุม แพทยชนบท แพทยพันธุใหมและ

ระบบการคัดเลือกมหาวิทยาลัย (Entrance) มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ียในโรงพยาบาลชุมชนไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (ตารางท่ี 4.1) ขอมูลดานเพศนาจะบอกไดวาแพทยชายนาจะมี

การคงอยูมากกวาแพทยหญิง แพทยท่ีสมรสและมีบุตรนาจะมีการคงอยูนานกวา สวนภูมิลําเนาบาน

เกิด บอกไดไมแนนอนเพราะแพทยอาจตั้งถ่ินฐานใหมในจังหวัดเดียวกับท่ีปฏิบัติงานก็ได ซ่ึงสวน

ใหญมัก จะเปนแพทยชายท่ียายถ่ินฐานตามภรรยา ในชวงอายุ 25-30 ปสวนใหญจะเปนโสด มีเปน

สวนนอยท่ีแตงงาน หรือถาแตงงานแลวก็จะอยูในชวงการสรางฐานะของตนเอง กลุมท่ีไปเรียนของ

แพทยชนบท PI มีถึงรอยละ 60 (9/15) กลุมท่ีคงอยูสวนหนึ่งท่ียังไมไปเพราะยังตัดสินใจไมไดวาจะ

ไปเรียนสาขาอะไร แพทยชนบท PI ท่ีเปนแพทยประจํา กลาววา  
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“...ไมไดชอบมาก เลือกเรียนเพราะสอบได เปนคานิยม เด็กเรียนหนังสือดีนาจะลองสอบโควตา

พิเศษของจังหวัด ผลสอบจะทราบกอนผลEntrance และครอบครัวสนับสนุนใหเรียน.....”   

“......อยากเรียนตั้งแตเด็ก ตั้งใจ อยากเขามาก เปนความใฝฝน เปนวิชาชีพสําหรับคนเกง เกรดดี พอ

เขาไดปุป ประสบความสําเร็จพอใจแลว แตพอไดเรียนแลว รูสึกมันไมใช แตกเ็รียนไดจนจบ.......” 

“......เรียนมัธยมไมไดตั้งเปาหมายวาจะเรียนแพทย เรียนเพราะผูปกครอง เรียนมา 6 ปรูสึกวาหนัก 

ครอบครัวคาดหวังวาตองไปเรียนตอ แตยังตัดสินใจไมไดวาจะเปนแพทยเฉพาะทางดานไหน .......” 

มีเพียง 2 คนท่ีคิดวาความรูแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปก็อยูไดและมี 

การศึกษาอบรมฟนฟูความรูเปนครั้งคราวระหวางปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงตองเปน

ความรูท่ีแพทยสนใจและทาทาย อาจเปนการแพทยทางเลือก เชนฝงเข็ม กลุมท่ีไปฝกอบรมแพทย

เฉพาะทางเม่ืออบรม 3 ป ถากลับมาปฏิบัติงานท่ีเดิมตามสัญญาใจท่ีใหไวกับตนสังกัด สวนใหญจะ

มีพ้ืนฐานภูมิลําเนาบานเกิดรวมดวย แพทยประจํากลาววา 

“...ไมชอบระบบงานเอกชน เคยสมัครเรียนศัลยตกแตง แตไมมีทุน เลยไมเรียน แนวโนมเปนแพทย

ทางเลือก หรือแพทยฝงเข็ม.....” 

“...งานแผนไทยและงานขอมูลสารสนเทศท่ีโรงพยาบาล เริ่มทําเอง 2 ป ยังไมเขาท่ี......”  

“...จบแพทย GP มา เพียงพอทํางานในโรงพยาบาลชุมชน ไมตองเรียนตอ ถาอยากศึกษาเพ่ิม อบรม

เปน Course ไมตองไปเรียน 3 ป.....” 

“...ไปเรียน Specialist กลับมาอยูโรงพยาบาลชุมชน ก็เปน GP เหมือนเดิม Specialist จบกลับมาก็

อยากตรวจแตสาขาตัวเอง แตตองมาเปน GP รุนพ่ีหลายคนก็ตองลาออกเพราะเหตุนี.้..” 

“.....เคยทํางานโรงพยาบาลเอกชน เจอคนไขเขามาแลวส่ัง ยังชอบทํางานรัฐบาล รูสึกวาเปนหมอ

มากกวาโรงพยาบาลเอกชน.........”  

โดยสรุปปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูในกลุมท่ีไมไดไปเรียน ไดแก  

ทัศนคติตอความรูแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปวาเพียงพอในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ชอบ

ทํางานโรงพยาบาลชุมชน ชอบทํางานรัฐบาล ไมชอบทํางานโรงพยาบาลเอกชน ความหลากหลาย

ในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับงานท่ีพัฒนาไวท่ีโรงพยาบาล ภูมิลําเนาในเขตชนบทและ

ความรับผิดชอบตอครอบครัว การสนับสนุนจากผูบริหารและทีมงาน ซ่ึงเปนบรรยากาศในการ

ทํางานท่ีดใีนองคการ ทําใหภาระงานในโรงพยาบาลมีการชวยกันแบกรับ และคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับงานในโรงพยาบาล  

(2) ชวงการหารายได (อายุ 31-35 ป): เม่ือเรียนจบเปนแพทย 

เฉพาะทางจะเริ่มมีการผิดสัญญาใจไมกลับมาปฏิบัติงานใชทุนตนสังกัด โดยไหลออกภายในไปยัง

ภาคเอกชน หรือโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป รวมถึงอาจารยในโรงเรียนแพทย ชวงวัยนี้
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แพทยสวนใหญเริ่มแตงงานและเริ่มมีบุตร เปนชวงการหารายได แพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยู

ในอําเภอใหญ มัก จะเปดคลินิกสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (Dual practices) ท้ัง

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง กลุมท่ีไมเปดคลินิกก็จะพึงพอใจระดับหนึ่งกับรายได

จากคาตอบแทนการไมทําเวชปฏิบัติคลินิกสวนตัว คาตอบแทนวิชาชีพ คาเบ้ียเล้ียงเหมาจายของ

แพทยโรงพยาบาลชุมชน แตบางทานก็รูสึกวาไมแตกตางมากนักจากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป เปนแรงจงู ใจท่ียังไมแรงพอ แพทยในกลุมนี้ยังคงมีพ้ืนฐานทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชน แพทยประจํากลาววา 

“.....ชอบงานโรงพยาบาลชุมชนมากกวา โรงพยาบาลศูนยเชนจันทบุรีไมชอบ สังคมใหญมาก ...ถา

เรียน specialist จะลงลึกแต field เด็ก อยากรูกวาง ๆ หลาย field ไมลงลึกมากกวา....” 

“.....วางแผนจะอยูท่ีโรงพยาบาลแหงนี้ไปเรื่อย ๆ คิดจะไปอยูศูนยแพทยชุมชน (CMU) เหมือนกัน 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลมาขอรองใหอยูตอ เลยยังไมไป....” 

“...คนไขชุมชน เปนอะไรท่ีใกลชิด คุยกันงาย สามารถท่ีจะอธิบายอะไรไดงาย รูสึกวาชุมชนเขารัก

เรา...” 

ปจจัยหลักท่ีสําคัญในชวงอายุนี้ท่ีเพ่ิมขึ้นมา คือ รายไดจากการทํา 

คลินิกสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน แพทยเฉพาะทางมีปจจัยดานความ

ตองการเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพของงาน หมายถึงการบริหารระบบภายในโรงพยาบาลที่

เอ้ือตอการปฏิบัติงานแพทยเฉพาะทางตามศักยภาพในสาขาท่ีเรียนมา รวมถึงการจัดการปฏิบัติงาน

นอกเวลาท่ีดีในการแยกงานระหวางแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง และคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับงานเชิงวิชาชีพท่ัวไปและวิชาชีพเฉพาะ โดยแพทยเฉพาะทางมองวา ในโรงพยาบาล

ชุมชน แพทย GP ควรมีเพียงพอ สัดสวนของแพทย GP: Specialist ควรเปน 1:1 แพทยเฉพาะ

ทางดานเวชปฏิบัติครอบครัวจะเริ่มเลือกในการปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชน (CMU) รวมทั้งอาจ

มีแพทย GP บางทานท่ีเลือกปฏิบัติงานใน CMU แมวาจะไมไดอบรมแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว 

ชวงอายุนี้เริ่มมีปจจัยการดูแลรับผิดชอบครอบครัวอยางใกลชิด ซ่ึงเริ่มกาวเขาสูชวงความสมดุลของ

ชีวิตกับงานระยะตน แพทยเฉพาะทางกลาววา 

“...เลือกอยูท่ีนี่เอง ไมมีทุน คงไมยายไปไหนเพราะบานอยูตรงนี้ โรงพยาบาลชุมชนสังคมไมใหญ 

เปนกันเอง...คนเกรงใจ เห็นตั้งแตเด็ก...” 

“...สองจุดท่ีไม happy คือ เวร GP และการตรวจ GP....ตรวจ GP ก็พอตรวจได แตไมควรเปน Case 

ท่ีซับซอน” 

“...งานไมหนัก โรงพยาบาลมหาราช งานเหนื่อยกวา.....” 

“....Specialist ไดเยอะจากการอยูเวรเอกชน ...เบ่ือท่ีจะทํา อายุมากขึ้น อยากอยูกับครอบครัว....”   
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   โดยสรุปปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการคงอยูของแพทยในชวงอายุ 31-35 ป 

ไดแก รายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน การดูแล

ครอบครัวอยางใกลชิดในภูมิลําเนาใกลเคียงหรือท่ีตั้งถ่ินฐานใหมในจังหวัดนครราชสีมา ทัศนคต ิ 

ท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน การบริหารระบบภายในโรงพยาบาลหรือศูนยแพทย

ชุมชนท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานแพทยเฉพาะทางตามศักยภาพในสาขาท่ีเรียนมา การชวยเหลือของทีม

แพทยและพยาบาลในการแบงเบาภาระงานในโรงพยาบาลชุมชน คาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับ

แพทยโรงพยาบาลชุมชนและแพทยเฉพาะทาง 

(3) ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 36-40 ป):  

เปนชวงของการลงตัวของครอบครัว แพทยชายสวนใหญจะแตงงานและมีบุตรแลว แพทยหญิง

สวนใหญเปนโสด แตจะอยูใกลชิดครอบครัวเพ่ือดูแลพอแม แพทยชายจะหารายไดพิเศษควบคูกับ

การปฏิบัติงานโรงพยาบาลเพราะเปนหัวหนาครอบครัว ในดานการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก็เปน

ชวงของการพัฒนางานท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ถาเปนแพทยเฉพาะทางก็ตองการระบบการ

ปฏิบัติ งานเฉพาะเชิงวิชาชีพ ถาเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปก็ตองการระบบบริหารท่ีเปดโอกาสให

ไดพัฒนางานท่ีทาทายตามศักยภาพของตนเอง แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีเปนแพทยประจํา กลาววา 

“....งานผูกเราไว เดิมวางแผนไว 5 ป อยูไปอยูมา งานไมเสร็จ ตัวอยางงานเบาหวาน เริ่มมีกลุมผูปวย

ดูแลตนเอง ถามีกลุมมากขึ้นก็จะอยูตัว งานแผนไทยอยูตัวแลว.... งานหองคลอด หมอสูมาจึงจะวาง

ได...งานกลุมผูปวยมะเร็งเพ่ิงเริ่ม รออีกระยะหนึ่ง...”   

“...ไมอยาก Train Specialist เพราะไมอยากอยูโรงพยาบาลใหญ ในโรงพยาบาลชุมชน Specialist 

ทํางานไมเต็มท่ี ใชไดแค 50 % ...ตัวเองก็ทําได ไมตองเรียน...”  

“...งานหนักแตสนุก มีทีมทํางาน คนไข Outcome ดี บางทีก็เบ่ือ เบ่ือตอนงานมันเยอะ ก็ตองไป

พักผอนบาง....” 

“....บรรยากาศโรงพยาบาลดี ผูรวมงานดี พยาบาลดี ใหทะเลาะกันอยางไร เดี๋ยวก็ดีกัน...ทีมงานท่ีคุย

รูเรื่องจูงใจใหอยู...” 

ปจจัยหลักดานความตองการสวนบุคคลในชวงความสมดุลของ 

ชีวิตกับงานระยะตน คือความตั้งใจในการพัฒนางานในโรงพยาบาลชุมชน และการตอบสนองเชิง

บริหารในโรงพยาบาล เปนระบบการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอแพทยเฉพาะทาง และงานทาทายสําหรับ

แพทย เวชปฏิบัติท่ัวไป สวนปจจัยดานภูมิลําเนาหรือการตั้งถ่ินฐานครอบครัวเปนปจจัยดานความ

ตองการสวนตัว ท่ีแพทยตัดสินใจในการเลือกโรงพยาบาลเปนทุนเดิมอยูแลว ถาแพทยหาจุดลงตัว

ของความสมดุลไมได ก็อาจจําเปนตองยายไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแหงใหมท่ีใหญขึ้น 

และใกลเมืองมากขึ้น หรือไหลออกสูโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป หรืออาจไปสูเอกชน ใน
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พ้ืนฐานทัศนคติตอการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน แพทยในกลุมนี้ท้ังแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 

แพทยเฉพาะทาง ท้ังผูอํานวยการและแพทยประจํายังมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน  

แพทยเฉพาะทาง ท่ีเปนแพทยประจํา กลาววา 

“ตอนจบมาใหม ๆ อยากอยูโรงพยาบาลศูนย อยากฝกหัตถการใหเกง ๆ แตจะรูจักแตศัลยกรรม 

ความเปนตัวของตัวเองจะนอย แตกตางจากโรงพยาบาลชุมชน กิจกรรมที่เราอยากทํา อยากคิดจะหา

แนวรวมไดงาย คนทํางานดวยกันจะรูจักกันเกือบหมด...” 

“...คลินิกพออยูได รายไดพอเหลือกิน พอสรางอนาคตลูกได...” 

“...การอยูเวรเหนื่อย การผาตัดไมเหนื่อย...” 

“....คุณคาของแพทยศัลยกระดูก นาจะมีในโรงพยาบาลชุมชนท่ีหางไกล มี Case ศัลยกระดูกมาก 

ผูปวยตอง Refer ถามีแพทยศัลยกระดูกก็ไมตองสงตอ อยูในท่ีมีคุณคากวาจะดีกวา ...ลงทุนไปเรียน

มา 4 ป ถาใชความรูไมได รูสึกแย....” 

“...มีสังคมของลูกสาว และลูกชาย ติดเพ่ือนในโรงพยาบาล ท้ังลูกหมอ ลูกพยาบาล....” 

แพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการท่ีเปนแพทยพันธุใหม กลาววา  

“.....เรียนจบ จะอยูโรงพยาบาลชุมชนนาน ๆ จะไดพัฒนาได....”  

“..จริงๆ แลวก็อยากไปเรียนตอดานเฉพาะทางแตไมรูจะเรียนอะไรและอยากใชทุนใหครบมากกวา” 

“...ไมอยากยายโรงพยาบาล ถายายไปบริหารโรงพยาบาลชุมชนท่ีใหญขึ้น กลัววาตนเองจะบริหาร

ไดไมดี ถาจําเปนตองยาย ขอลาออกจากระบบสาธารณสุขดีกวา...” 

    แพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการท่ีเปนแพทยเฉพาะทาง กลาววา 

“...ระบบของการบริหารหมายถึง ความสัมพันธระหวางแพทยดวยกัน ผูอํานวยการและแพทย

ประจํา บทบาทของผูอํานวยการท่ีเปนหมอ ควรชวยกันในการดูแลคนไข.....” 

“..อยากไปทําตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชผูอํานวยการ ตรวจคนไข รับงานบริหารไมมาก ไมใชตองรับงาน

บริหารมากแบบนี้ จะไดมีเวลาสวนตัว แตเปนไปไมได เพราะผูกพันกับทีมงาน ตองพัฒนาให

โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพ (Re-accreditation) รอบสองอีกครั้ง...” 

    โดยสรุป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในชวงอายุ 36-

40 ป ไดแก ความตั้งใจในการพัฒนางานในโรงพยาบาลชุมชน รวมถึงทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลชุมชน การบริหารจดัระบบการปฏิบัติงานใหกับแพทยเฉพาะทาง ภูมิลําเนาหรือการ

ตั้งถ่ินฐานครอบครัวในพ้ืนท่ี ทําใหดูแลครอบครัวและบุตรไดเต็มท่ี รายไดในการปฏิบัติงานคลินิก

สวนตัวหรือรายไดเสริมจากการทํางานโรงพยาบาลเอกชน ภาระงานในการปฏิบัติงาน GP และการ

อยูเวร GP ท่ีไมมากเกินไป ชุมชนหรืออําเภอขนาดใหญและไมนาเบ่ือจนเกินไป 
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(4) ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย (อายุ 41-50 ป):  

เปนชวงของการลงตัวของครอบครัวท่ีเขาท่ีมากขึ้น เริ่มมีการบูรณาการในพื้นท่ีเชิงประสบการณ

และการฝงตัวในงานตามโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในเขตชนบท แพทยสวนใหญเปน

ชาย แตงงานและมีบุตร ลูกโตขึ้นและตองเขาโรงเรียน สวนใหญจะอยูในอําเภอเมือง การทํางานใน

โรงพยาบาลท่ีใหญขึ้น เปนผูอํานวยการหรือแพทยอาวุโส จะไมตองอยูเวรนอกเวลาราชการมาก

เกินไป ดานเศรษฐกิจสวนใหญจะทําคลินิกสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แพทย

หญิงมี 2 ทาน คนหนึ่งเปนโสดแตอยูในภูมิลําเนาใกลครอบครัวในอําเภอเมือง อีกคนหนึ่งเปนกรณี

พิเศษท่ียายจากโรงพยาบาลศูนยมาอยูศูนยแพทยชุมชน (CMU) เพ่ือพักสมอง แตงงานแตไมมีบุตร 

แพทยทานนี้เปนแพทยหญิงเฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ครบใชทุนปฏิบัติงานเฉพาะทางแลว 

แพทยกลาววา  

“....Neurosurgery มีความทาทาย...ยาก อยากรูเรื่องสมอง ม่ันใจวาเรียนจบ แมวาจะยาก...” 

“...เสนเลือดแตกในสมอง เปนอัมพาต แตญาติตองการใหกลับคืนมาเปนปกติ แตเราทํางานไดแคนี้ 

ญาติคนไขคาดหวังสูงมากกวาพยาธิสภาพ มันเบ่ือ...” 

“...อยูศูนยแพทยชุมชนแลวสบายใจ คนไขพูดงาย โรค Common รักษาหาย โรคยาก สงตอ ไดพัก

สมอง เปนไปตามท่ีตั้งใจ...” 

 ปจจัยดานความตองการสวนตัวท่ีสําคัญ คือทัศนคติท่ีดีในการ 

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เห็นคุณคาในการทํางานกับชาวบานและชุมชน และการมีพันธะ

ผูกพันกับงานท่ีตนเองไดพัฒนาสรางขึ้นรวมกับทีมงานในโรงพยาบาล ในดานความรับผิดชอบ

ครอบครัวและรายไดจากการทําคลินิกสวนตัวในพ้ืนท่ี รวมกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แพทย

จะเลือกพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยูในอําเภอท่ีมีขนาดใหญและใกลเมือง เพ่ือความลงตัวของ

ครอบครัว แพทยสวนใหญในชวงอายุนี้เปนผูอํานวยการโรงพยาบาล สามารถจัดระบบการบริหาร

ใหลงตัวกับครอบครัว แพทยประจํามีเปนสวนนอย แพทย 3 ทานปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชน 

(CMU) ซ่ึงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและไมตองอยูเวรนอกเวลาราชการ สวนแพทยประจํา

ทานอ่ืนก็มีความพอใจในระบบการบริหารของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานอยู นอกจากนั้นมีปจจัย

เสริมทางดานโอกาสความกาวหนาในราชการ ในการช้ีตัวเพ่ือทําผลงานทางวิชาการระดับ 9 

เทียบเทากับแพทยในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป การไหลออกจากโรงพยาบาลชุมชน

ในชวงนี้จะมีนอย สวนใหญจะวางแผนตดัสินใจอยูในโรงพยาบาลจน ถึงเกษียณอายุ หรือลาออก

กอนเกษียณอายุ  
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    แพทยชนบทท่ีเปนแพทยประจํากลาววา 

“... ชอบท่ีจะทําหลากหลาย แพทยเฉพาะทางไมคุม บางอยางไมสามารถบริการไดเต็มท่ีในชุมชน 

แพทยเฉพาะทางจบมามักจะมีบทบาทเฉพาะทาง ลงไปลึกซ้ึง และเลือก Case มากขึ้น...” 

“...คุนเคยสภาพแวดลอมแบบนี้ นิสัยสวนตัวชอบเท่ียวปา มาอยูท่ีนี.่..ชอบ... ไดดูธรรมชาติ ชอบ

เท่ียว Camping ในปา........Off road ดูธรรมชาติไปเรื่อย เม่ือกอนจะไปทุกเดือน เดี๋ยวนี้ปละ 4 วัน...”  

 “....มีความสุขอยูกับคนไข ไมสนใจทําวิชาการซี 7 ไมกระตือรือรน เงินทําคลินิกอยูได...” 

“...ยิ่งมีภาระครอบครัว ยิ่งไมอยากไปไหนเลย...แฟนจะอยูอยางไร คลินิกจะอยูอยางไร...” 

“....คนไขเยอะ แตไมทุกวัน มีตารางของตนเองในการทํางาน เพ่ือนรวมงานและทีมงานชวยเหลือ

กันดี ภาระงาน เหนื่อยแตไมเบ่ือ....” 

    แพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการ ท่ีเปนแพทยพันธุใหม กลาววา 

“...แนวคิดของแพทยพันธุใหมตองการความ Maturity ซ่ึงหมายถึง ความเปนนักวิชาการ นักบริหาร 

นักวิจัยและการทํางานในชุมชน ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีนาจะอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดนานขึ้น...ไมอยาก

ใหตอ board เฉพาะทาง แตบังคับไมได...” 

“...ไดเพ่ิมเติมความรู พูดเสียงดัง แตจริง ๆ แลว Sub-board พูดเสียงดังกวา ทําคลินิกสวนตัวมีเงิน

เก็บระดับหนึ่งท่ีพอใจ การทําคลินิกไมใชจริตของตัวเอง ทําเพราะเศรษฐกิจ....” 

“...สังคมในโรงพยาบาลชุมชนเปนสังคมเล็ก ๆ ใกลชิด สัมพันธแบบพ่ีนอง สังคมใหญ ๆ เปน

สังคมเมือง ตัวใครตัวมัน....” 

“...ปญหาการทํางานเปนเรื่องธรรมชาติ งานหนัก แตไมนาเบ่ือ หนักงานแตสบายใจ มีแพทย 6 คน 

ชวยเหลือกันดี แบงงานกันได....” 

    แพทยผูบรหิารหรือผูอํานวยการท่ีเปนแพทยชนบทกลาววา 

“...การทําซี 9 ตองทําผลงาน และตองอยูพ้ืนท่ี ชะลอแนวความคิดจะยายไปท่ีอ่ืน...” 

    แพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการท่ีเขาศึกษาจากระบบ Entrance 

แสดงทัศนคติท่ีดีตอการทํางานชุมชน โดยกลาววา 

“...สนุกกับงาน เห็นคุณคาการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน ทางบานไมเรียกรองใหกลับ...” 

“...การเรียนปรับเปล่ียนทัศนคติใหทํางานแคบลง ขลุกบนตึกดูคนไข ซอมอยางเดียว งานรพ.ชุมชน 

ผสมผสาน ดูแลสุขภาพไดหลายมิต.ิ..ลักษณะความกวางของงานมากกวา...” 

“...ไมทําคลินิก รายไดก็ลดไมมาก สามารถประหยัดและเก็บออมได...” 

“...เปนงานท่ีเราทําไว ไมกลาท้ิงไป ไมอยากเห็นส่ิงท่ีทํามาแยลง...” 

 “...การทํางานบริหารมีผลในการสรางทีมงาน ใหมีเปาหมายรวมในการทํางานชุมชน เปนงานท่ีมี

คุณคา...” 
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“....ตองใชเวลาในการทํางานกับชาวบานเปนหลัก ทีมงานในโรงพยาบาลเปนรอง มีความสุขในการ

ทํางานกับชาวบานและชุมชนเปนหลัก...” 

“....ชอบลักษณะความเปนอยูแบบชนบท ไมแออัด เปนธรรมชาติ เปนนิสัยสวนตัว ชอบสันโดษ...” 

“...ภาระงานมากแตไมมีปญหา ถาไมตรวจผูปวยจะหางปญหาประชาชน เปนความสนุกสนาน

เพราะไดเรียนรูจากผูปวย ไดคุยถึงชุมชนของเขา จากในหองตรวจ ซ่ึงไมรูสึกเบ่ือ...” 

“...ผูอํานวยการชวยตรวจคนไข ชวยสรางความรูสึกท่ีดีกับนองแพทย ถาไมตรวจจะไมทราบระบบ

ของโรงพยาบาล นองมีภาระงานหนักหรือไม...” 

    ในบางทัศนะของแพทยผูบริหารจะมีความตอเนื่องกับชวงการยก

ยองเชิงสังคม ในกลุมแพทยท่ีอายุมากกวา 50 ป แพทยกลาววา 

“...มีคุณคาท่ีไดรับในอําเภอ เดนิไปไหนคนไขรูจัก ประชาชนในตลาดยอมรับวาเปนสมาชิกของ

อําเภอ นั่งคุยกับพอคาในตลาด รูจักสนิทสนม มีปญหาก็ชวยแก...” 

    โดยสรุป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในชวงอายุ 41-

50 ป ไดแก ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน จากพ้ืนฐานเปนคนชนบท ชอบ

ธรรมชาติ รวมถึงเห็นคุณคาในการทํางานกับชาวบานและชุมชน การมีพันธะผูกพันกับงาน เปนการ

พัฒนางานท่ีตนเองสรางไวรวมกับทีม ความรับผิดชอบครอบครัว ซ่ึงเปนการดูแลครอบครัวท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกลเคียงโรงพยาบาลท่ีทํางานอยู รายไดจากการปฏิบัติงานคลินิกสวนตัวควบคู

กับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล กรณีไมทําคลินิกก็เปนรายไดจากเงินเดือน คาตอบแทนในการไม

ทําคลินิกสวนตัว และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอกับคาใชจาย ภาระงานในโรงพยาบาลเปนการ

ชวยเหลือในการทํางานรวมกับแพทยประจําและทีมงาน รวมถึงมีโอการพัฒนางานดานอ่ืนท่ีตนเอง

พอใจ และโอกาสความกาวหนาในราชการ 

(5) ชวงการยกยองเชิงสังคม (อายุมากกวา 50 ป): ชวงสุดทาย 

ของการบูรณาการในพ้ืนท่ีเชิงประสบการณและการฝงตัวในงานพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ตอเนื่องจาก

ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย แพทยท่ีอยูมานานถึงชวงนี้ มีแนวโนมคอนขางนอยใน

การยายออกจากโรงพยาบาล สวนใหญอยูตอจนถึงเกษียณอายุ ท้ัง 6 คน เปนผูอํานวยการ 5 คน และ

เปน แพทยประจํา 1 คน ซ่ึงเปนแพทยเฉพาะทาง แพทยกลาววา 

“...ผูอํานวยการอะลุมอลวยกับเรื่องท่ีทําผิด เห็นอกเห็นใจ เขาใจงาน เชนอยูเวร อดนอน จึงขึ้นสาย 

ผูอํานวยการมีบทบาทมาก ชวยใหแพทยประจําสามารถอยูได...” 
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ปจจัยดานความตองการสวนบุคคลท่ีสําคัญ คือ การไดรับความ 

ศรัทธาจากชาวบานและชุมชน รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาลท่ีพัฒนางานมารวมกันจนประสบ

ความสําเร็จ ซ่ึงเปนการยกยองเชิงสังคม แตกตางจากการยกยองเชิงวิชาชีพท่ีไดรับจากองคกร

วิชาชีพแพทย  

    แพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการกลาววา 

“...ไดบริหารตามท่ีตั้งใจ ไดทํางานชนบท ชวยเหลือคนดอยโอกาส ทํางานท่ีตนเองตองการ

ครบถวนแลว ไมทาทาย จึงไปเรยีนตอ แตก็ยังอยากทํางานในโรงพยาบาลชุมชน...” 

“....ไดทํางานท่ีตัวเองอยากทํา ทําแลวเห็นผลสําเร็จของงาน...” 

“...คหบดี พอคา บริจาคสนับสนุน กอสรางขยายตอเติมตึก ไดขยายงานโรงพยาบาล หลวงพอ

เมตตาดวย ทําแลว happy ชาวบานเปนกันเอง ใหความเปนมิตร คุนเคย...” 

“...เปนการใหเกียรติ ยกยองตัวเองดวยพฤติกรรม คําพูด การแสดงออกดวยทาทีท่ีดี ใหการตอนรับท่ี

อยูในโรงพยาบาลอําเภอ ใหการยกยองเรา...” 

“...ใหการยอมรับการทํางาน ขอความรวมมือตาง ๆ ใหความรวมมือดวยด.ี..”  

“...ท่ีนี่เปนอําเภอขนาดเล็ก เงียบสงบ ไมมีเรื่องทะเลาะวิวาท นายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ

รูจักกันดี...”  

    โดยสรุป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในชวงอายุ

มากกวา 50 ป ไดแก การไดรับความศรัทธาจากชาวบานและชุมชน หรือการยกยองเชิงสังคม 

รวมถึงการพัฒนาโรงพยาบาลรวมกับทีมงานบุคลากรในโรงพยาบาล จนประสบผลสําเร็จของ

โรงพยาบาล ความรับผิดชอบครอบครัว ซ่ึงมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีตัง้ของโรงพยาบาลหรือใกลเคียง 

รวมถึงการตั้งถ่ินฐานใหมในจังหวัดนครราชสีมา ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เปนการทําคลินิกสวนตัว 

ควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ระบบบริหารภายในโรงพยาบาล ท่ีทําใหภาระงานท่ีมีอยูใน

โรงพยาบาลเหมาะสมกับแพทย และทีมงานในโรงพยาบาล รวมกับระบบการปฏิบัติงานของแพทย

เฉพาะทาง ความกาวหนาในราชการเปนปจจัยเสริมในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน     

   2) การวิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎี: จากการทบทวนปรากฏการณการ

ยายออกและการคงอยูของประเทศไทย การทบทวนวรรณกรรมท้ังจากตางประเทศและประเทศ

ไทย นํามาสูปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

พัฒนาเปนโมเดลเชิงทฤษฎีสําหรับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (ภาพ

ท่ี 3.6) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

นครราชสีมา ดานหนึ่งวิเคราะหตามชวงอายุของแพทย ไดเปนแบบแผนการคงอยูของแพทย 5 ชวง

อายุ แตอีกดานหนึ่งตองนําขอเท็จจริงท่ีพบจากปรากฏการณมาปรับโมเดลเชิงทฤษฎี โดยผูวิจัยจะ
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นําแบบแผนท่ีวิเคราะหมาจําแนกตามตัวแปรเชิงทฤษฎีเพ่ือปรับโมเดลเบ้ืองตนนี้ โดยจะมีการคัดท้ิง

ตัวแปรบางตัวจากโมเดล บูรณาการความหมายของตัวแปรบางตัวจากโมเดล เพ่ือความชัดเจนใน

การวัดเชิงปริมาณตอไป  

(1) ทัศนคติท่ีดีตอชนบท:  แพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

ทุกชวงอายุ สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอชนบท เริ่มตั้งแตจบการศึกษาและปฏิบัติงานโรงพยาบาล

ชุมชน 4 เดือนในการใชทุนปแรก เปนชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ 25- 30 ป): แพทยชนบท (PI) จะ

มีภูมิลําเนาสวนใหญในจังหวัดนครราชสีมา และในระบบการคัดเลือกนักศึกษาชนบทเขาเรียน

แพทย ตามโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทในปจจุบัน ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีการนํานักศึกษาไปสัมผัสพ้ืนท่ีจริงในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือ

ประเมินทัศนคติในการทํางานในโรงพยาบาลชุมชนตั้งแตแรกรับเขาศึกษา ในชวงการพัฒนา

วิชาชีพ พบวา แพทยกลุมนี้มีทัศนคติตอความรูแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป วาเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลชุมชน ชอบทํางานโรงพยาบาลชุมชน ไมชอบทํางานโรงพยาบาลเอกชน ชวงการหา

รายได (อายุ 31-35ป): แมวาจะมีปจจัยการหารายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัว ควบคูกับงานใน

โรงพยาบาล ชุมชน แตก็ยังพบทัศนคติท่ีดีตอชนบท ไดแก ความชอบในการทํางานโรงพยาบาล

ชุมชน เพราะเปนสังคมท่ีไมใหญมาก ชอบการทํางานหลากหลาย ไมชอบการทํางานท่ีลงลึก ชอบ

คนไขชุมชนเพราะใกลชิด คยุกันงาย รักชุมชน ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 36-

40 ป): พบความตั้งใจในการพัฒนางานในโรงพยาบาลชุมชน รวมถึงทัศนคติท่ีดีในการทํางาน

โรงพยาบาลชุมชน แสดงออกโดย ความสนุกกับงานและงานผูกตนเองไวกับโรงพยาบาล ชวงความ

สมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย (อายุ 41-50 ป): พบทัศนคติท่ีดีจากพ้ืนฐานเปนคนชนบท ชอบ

ธรรมชาติ เห็นคุณคาในการทํางานกับชาวบานและชุมชน และชวงการยกยองเชิงสังคม (อายุ

มากกวา 50 ป): พบทัศนคติท่ีดีแสดงออกจากคําพูดเชน “...ไดทํางานชนบท ชวยเหลือคนดอย

โอกาส...” ซ่ึงผลท่ีไดรับคือ การไดรับศรัทธาจากชาวบานและชุมชน ซ่ึงเปนการยกยองเชิงสังคม  

    ขอคนพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพในดานทัศนคติท่ีดีของแพทย 

จะตรงกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว ี(2542) ท่ีสํารวจ

สาเหตุการคงอยูของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนนานเลยระยะใชทุน  สองอันดับแรก

ในกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล คือรูสึกวาตนเองทําประโยชนไดมากกวาท่ีอ่ืนและรูสึกวางาน

โรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง  สอดคลองกับมิติความเหมาะสมสอดคลองของแพทยกับ

บริบทของในงานและนอกงาน (Fit) จากโครงสรางการฝงตัวในงาน (Job Embeddedness) (Mitchell 

et al., 2001)  และสอดคลองกับมิติความปลอดภัย (Security) จากกรอบแนวคิดกระบวนการบูรณา

การตัวบุคลากรแพทยกับโรงพยาบาลชุมชน (Cutchin, 1997) เม่ือพิจารณาความหมายของทัศนคติ 
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Triandis (1971) ใหคําจํากัดความวา“ทัศนคติเปนความคิดท่ีมีความรูสึกแฝงอยู ซ่ึงจะกระตุนบุคคล

ใหเกิดการกระทําตอส่ิงหนึ่งในแตละสถานการณทางสังคมท่ีเขาเกี่ยวของ” มีองคประกอบ 3 

ประการ 1) ความรูความเขาใจ (Cognitive) 2) ความรูสึก (Feeling) 3) ความพรอมท่ีจะปฏิบัติ 

(Predisposition to Act) เม่ือนํามาประยุกตกับทัศนคติท่ีดีตอชนบท ผูวิจัยสรุปจากวรรณกรรมและ

ขอคนพบวา เปนความรูความเขาใจจากพ้ืนฐานสวนตัวท่ีเปนคนชนบท ในบางคนแมวาจะไมไดมี

พ้ืนฐานเปนคนชนบท แตมีพ้ืนฐานชอบสันโดษ แสดงออกถึงความเขาใจและยอมรับสภาพสังคม

ของโรงพยาบาลชุมชน เกิดความรูสึกท่ีดีตามมา เชน รูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน รูสึก

วางานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง รักชนบท ชอบวิธีดําเนินชีวิตในชนบท ชอบ

ธรรมชาต ิ เห็นคุณคาในการทํางานกับชาวบานและชุมชน จากความรูความเขาใจตอสภาพชนบท 

รวมกับความรูสึกท่ีดีตอชนบท รวมตัวทําใหเกิดความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานหรือคงอยูปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชน เชน ชอบทํางานโรงพยาบาลชุมชน สนุกกับงาน เปนความรูความเขาใจ 

ความรูสึกท่ีสอดคลอง และพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน   

(2) การศึกษาในเขตชนบท:  จากการวิเคราะหขอมูลประเภท 

ของแพทยในตัวแปรการรับเขาศึกษาและรูปแบบการศึกษา พบวามีความสัมพันธกับการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.1) ซ่ึงอาจ

เปนเพราะไมไดวัดระยะเวลาการปฏิบัติงานในกลุมแพทยท่ีจบการศึกษาในรุนเดียวกัน จึงไมอาจ

วิเคราะหไดชัดเจนวาการศึกษาในเขตชนบทมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน การ

สัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู พบวา แพทยชนบทรุนเกา เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกับแพทยท่ี

เขาศึกษาผานระบบ Entrance รูปแบบการศึกษาไมแตกตางกัน ซ่ึงแพทยไมไดกลาวถึงหลักสูตร    

เวชศาสตรชุมชนท่ีสนับสนุนการคงอยูในชนบทมากนัก ในสวนกลุมแพทยชนบท PI ของจังหวัด

นครราชสีมา จะมีสวนเกี่ยวของกับรูปแบบการศึกษาท่ีเปนการพัฒนาหลักสูตรรวมกันกับศูนย

แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซ่ึงแพทยกลุมนี้มีทัศนคติท่ีดีตอชนบท สวน

หนึ่งมาจากระบบการศึกษาท่ีมีการสัมผัสใกลชิดกับชุมชนในเขตชนบท แมวาแพทยจะไมไดกลาว 

ถึงรูปแบบการศึกษาท่ีไดรับมากนัก นอกจากผลลัพธดานทัศนคติท่ีดีตอชนบทแลว ผลการประเมิน

การดําเนินการโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา ท่ีเริ่มรับนักศึกษาแพทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 พบวา ดานผลผลิต นักศึกษาจบ

ตามเวลาท่ีกําหนด รอยละ 78.1 - 90.6 บัณฑิตไดรับเกียรตินิยม รอยละ 7.7 - 25.0 อัตราการลาออก

จากการศึกษา รอยละ 0 - 6.3 ดานผลลัพธ พบวา บัณฑิตสวนใหญเปนไปตามคุณสมบัติแพทยท่ีดี 

และพึงประสงคของโครงการ คือ “บัณฑิตมีจริยธรรม รูตามเกณฑแพทยสภา รูปญหาสุขภาพและ

ชุมชน เปนคนใฝรู อยูอยางสุข”ี มีความโดดเดนในเร่ืองการทําหัตถการ รวมทั้งการมีสัมพันธภาพท่ี
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ดีกับเพ่ือนรวมงานในทุกระดับ สวนการคงอยูและย่ังยืนในชนบทซ่ึงถือเปนเปาหมายหลักของ

โครงการ พบวา บัณฑิตรุนท่ี 1-3 จํานวน 65 คน คงอยูในชนบทครบตามสัญญา (รอยละ 100) คงอยู

มากกวาสัญญากําหนด 14 คน (รอยละ 8.33 - 31.03) (โยธี ทองเปนใหญ และคณะ, 2550) แพทย

ชนบท (MESRAP) จบการศึกษาจากโรงพยาบาลจุฬาฯ รวมกับโรงพยาบาลชลบุรี กลาวถึงหลักสูตร

ท่ีเรียนวา ทางโครงการจัดใหไปหมุนเวียนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 

เดือน เพ่ือเปนการเรียนรูชุมชน ซ่ึงแพทยทานนี้ไดไปจํานวน 3 ครั้ง เปนการสนับสนุนวา โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทมีรูปแบบการศึกษาสัมผัสชุมชนมากกวาหลักสูตรแพทยท่ัวไป  

    แพทยพันธุใหม (New Tract) เปนขอคนพบจากการสัมภาษณเชิง

ลึก ซ่ึงเปนการรับนักศึกษาแพทยจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีจบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แพทยพันธุใหมรุนแรกไดกลาวถึงแนวคิดวา เปนความตองการแพทยท่ีมีวุฒิภาวะ (Maturity) หมาย 

ถึงความเปนนักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัยและการทํางานในชุมชน รูปแบบการศึกษาเปนหลักสูตร

การเรียนจากโจทยปญหาผูปวย (Problem-based Learning-PBL) หลักสูตรนี้ยังเปดรับนักศึกษา

ท่ัวไปจากระบบ Entrance ดวย โดยใหสมัครใจเลือกวาจะเรียนหลักสูตรแบบไหน จากการ

สัมภาษณแพทยพันธุใหม 4 ทาน มีผานระบบ Entrance 1 ทาน และจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข 3 ทาน 

เปนปริญญาตรีสายงานเภสัชกร 1 ทาน และเปนปริญญาตรีสายงานสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 

ทาน เม่ือถามถึงเหตุผลในการไปเรียนแพทยหลังจากจบมาทํางานเปนเภสัชกร แพทยทานนี้กลาววา 

“โรงพยาบาลชุมชน แพทยหมุนเร็ว มาอยูโรงพยาบาล.......ผูอํานวยการเปล่ียน 3 คน ถาเรียนจบอยู

โรงพยาบาลชุมชนนาน ๆ จะไดพัฒนาโรงพยาบาลได.......” เปนการแสดงใหเห็นทัศนคติท่ีดีใน 

การปฏิบัติงานเปนแพทยในโรงพยาบาลชุมชน และแพทยทานนี้ก็ปฏิบัติงานเลยระยะการใชทุน   

ซ่ึงกําหนดสําหรับแพทยพันธุใหมตองใชทุน 2 เทาของจํานวนปท่ีใชในการเรียน (5 ป) คือ จํานวน 

10 ป ในสวนหลักสูตรการเรียน แพทยไดกลาวถึงหลักสูตรวาเปนการเรียนรูดวยตนเอง (Self-

Directed Learning) อานหนังสือแลวมาพูดคุยถกเถียงในช้ันเรียน โดยมีอาจารยท่ีปรึกษานั่งฟง 

ผูเรียนมีความรูสึกวาตัวเองไดเรียนนอย ไมแนใจวาความรูไดครบถวนหรือไม อยางไรก็ตามตนเอง

คิดวาเม่ือจบการศึกษาเปนแพทย การปฏิบัติงานไมนาจะมีความแตกตางกัน ในจังหวัดนครราชสีมา

มีแพทยพันธุใหมท้ังหมด 6 ทาน และท้ังหมดยังคงปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชน บางทานอยู

เลยระยะใชทุนดังกลาวขางตนแลว แตบางทานยังปฏิบัติงานไมครบระยะใชทุน เพราะไปเรียนตอ

แพทยเฉพาะทาง  

ขอสรุปของการศึกษาในเขตชนบทสอดคลองกับโมเดล 

ความสัมพันธใกลชิด (Affinity Models) ท่ีใหพยายามสรรหาบุคลากรวิชาชีพแพทยจากเขตชนบท 

กระตุนใหเกิดความคุนเคยและสนใจในการปฏิบัติงานในเขตชนบท ตั้งแตเริ่มตนศึกษาวิชาชีพ



 168 

แพทย (Crandall, Dwyer and Duncan, 1990) แตในตัวแปรการศึกษาในเขตชนบท จําเปนตองแยก

ใหชัดเจนระหวาง 1) การรับเขาศึกษา ซ่ึงจากการสัมภาษณเชิงลึกจะมีรายละเอียดของ ระบบการ

สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (Entrance) แบบเดิม การคัดเลือกนักศึกษาแพทยจากภูมิลําเนาเขต

ชนบทในโครงการแพทยชนบท แพทยพันธุใหม นอกจากนี้ยังมีระบบการรับตรง (Direct) จาก

นักศึกษาท่ัวไปของโรงเรียนแพทยแตละแหง ซ่ึงไมพบในกลุมแพทยจังหวัดนครราชสีมา และ 2) 

รูปแบบการศึกษา ซ่ึงแยกเปนมหาวิทยาลัยสวนกลาง สวนภูมิภาค ท่ีอาจมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน

บาง หลักสูตรการศึกษารวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป และหลักสูตร Problem-based Learning (PBL)  

(3) ภูมิลําเนาในเขตชนบท: ตัวแปรนี้ไดมีการกลาวถึงโดย 

ละเอียดในขอมูลสวนบุคคลของแพทย สวนใหญมีภูมิลําเนาบานเกิดอยูในจังหวัดนครราชสีมา 

(รอยละ 67.7) (ตารางท่ี 4.1) และเม่ือถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยู 3 อันดับแรก แพทยมักจะ

กลาวถึงภูมิลําเนาเดิมของตนเอง เพ่ือกลับมาดูแลพอแมหรือครอบครัวในภูมิลําเนา แตมีอีกจํานวน

หนึ่งท่ีแมวาจะไมใชภูมิลําเนาเดิมของตนเอง อาจเปนภูมิภาคใกลเคียงกันเชน จังหวัดบุรีรัมย 

อุบลราชธานี หรือกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนสวนนอย (รอยละ 4.6) แตแพทยกลาววาไมมีปญหาใน

การกลับไปดูแลครอบครัวเปนครั้งคราว และครอบครัวไมเรียกรองใหกลับไปทํางานในจังหวัดของ

ตนเอง มีแพทยหลายทานท่ีแตงงาน และต้ังถ่ินฐานครอบครัวใหมในจังหวัดนครราชสีมา (รอยละ 

23.1) เนื่องจากภรรยาทํางานในโรงพยาบาลแหงเดียวกัน มีบุตรซ่ึงเขาโรงเรียนในอําเภอเดียวกับท่ี

ทํางาน ตอมายายเขามาในอําเภอเมือง จึงตองพยายามยายท่ีทํางานของตนเองใหใกลเมือง รวมถึง

คลินิกเพ่ือใหอยูใกลตัวเมือง หาความสมดุลของชีวิตกับงานท่ีเหมาะสมสอดคลอง เพ่ือสรางคุณภาพ

ชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ตัวแปรภูมิลําเนาในเขต

ชนบทจึงควรปรับเปล่ียนเปน การตั้งถ่ินฐานในเขตชนบท ซ่ึงจะมีความหมายท่ีครอบคลุมท้ัง

ภูมิลําเนาบานเกิดในเขตชนบท และการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมในเขตชนบท แมวาจะไมใชภูมิลําเนา

บานเกิด แพทยกลาววา “....เลือกอยูท่ีนี่เอง ไมมีทุน คงไมยายไปไหนเพราะบานอยูตรงนี.้..” แพทย

ทานนี้ลาออกจากราชการเพื่อเรียนตอแพทยเฉพาะทางศัลยกระดูก เม่ือศึกษาจบแลวขอกลับเขารับ

ราชการใหมท่ีอําเภอท่ีเปนภูมิลําเนาบานเกิด และเปนเหตุผลในการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

เนื่องจากตนเองเปนคนเลือกเอง 

(4) การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีด:ี จากการทบทวน 

วรรณกรรม พบวา การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี ทําใหแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน มีเวลาหยุดพักงานเพ่ือพักผอนกับครอบครัว หรือไปฝกอบรมพัฒนาความรูท่ีตนเองสนใจ 

โดยมีระบบการปฏิบัติงานหมุนเวียนทดแทน  แพทยท่ีรับผิดชอบอยูเวรนอกเวลาโรงพยาบาลชุมชน 



 169 

สวนใหญเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (60 - 90 เตียง) จะมีการ

แบงเวรเปน เวรตรวจผูปวยนอก (OPD) นอกเวลา หรือโอพีดีนอกเวลา 4-8 ช่ัวโมง ขึ้นกับปริมาณ

ผูปวยนอกเวลาของแตละโรงพยาบาล ซ่ึงแพทยท่ีอยูเวรโอพีดีนอกเวลา ตองอยูปฏิบัติงานท่ีโอพีดี

ตลอดเวลา ทําใหจํากัดเง่ือนไขเฉพาะแพทยท่ีไมมีคลินิกสวนตัว และเปนเง่ือนไขท่ีถาไมสามารถจัด

การแพทยขึ้นตรวจไดก็ตองจัดการหาแพทยจากนอกโรงพยาบาล หรืออาจตองงดเวรโอพีดีนอก

เวลาไปโดยปริยาย โดยใหไปรวมกับเวรตรวจผูปวยใน (IPD) เปนเวรตามแพทยนอกเวลาเม่ือผูปวย

ท่ีพยาบาลดูแลในตึกผูปวยในมีปญหาตองตามมาตรวจรักษา เรียกวา เวร On Call  การจัดการ

ปฏิบัติงานอยูเวรนอกเวลาของแพทยแตละโรงพยาบาล จะขึ้นกับทีมแพทยในโรงพยาบาล ระบบ

ท่ัวไปจะมีแพทย GP เปนผูจัดเวร และมักจะมีระบบท่ีแลกเวรกันได ผูอํานวยการโรงพยาบาลซ่ึงอายุ

มาก อาจชวยอยูเวรบาง แตมีเปนสวนนอย แพทยกลาววา “....อายุมากขึ้น อยูเวรมากไมไหว....” 

โดยเฉพาะเวรตรวจผูปวยในท่ีมีโอกาสถูกปลุกกลางดึกใหมาดูแลผูปวยท่ีมีอาการแยลง และผูปวย

ฉุกเฉินท่ีมาในยามวิกาล รวมถึงถาแพทยตองไปฝกอบรมตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานเปนเดือน 

เชน การอบรมฝงเข็ม ก็จําเปนตองขออัตรากําลังเพ่ิมจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเดียวกัน ถา

ไมไดก็จะเปนภาระกับการอยูเวรนอกเวลาของแพทยในโรงพยาบาลเดียวกัน  โดยท่ัวไปถามีแพทย 

GP กับแพทยเฉพาะทางเปนสัดสวน 1:1 จะไมมีปญหามากนักในการอยูปฏิบัติงานนอกเวลาของ

แพทย แตถาแพทยเฉพาะทางตองอยูเวร GP มากเกนิไป หรือแพทย GP ตองอยูเวรติดตอกันมาก

เกินไป และภาระในการอยูเวรนอกเวลามีมาก ซ่ึงไมสามารถบอกไดวาเวรนอกเวลาวันไหนจะยุง

มาก วันไหนจะยุงนอย ก็จะมีปญหาเกิดการเกี่ยงงานกันในการอยูเวร แพทยเฉพาะทางกลาววา “...

สองจุดท่ีไม Happy  คือเวร GP และการตรวจ GP…..” ในตางประเทศมีระบบบริการแพทยทดแทน

ช่ัวคราว (Locum Service) เพ่ือใหแพทยในโรงพยาบาลไดหยุดพัก เทียบไดกบัการติดตอแพทยนอก

โรงพยาบาล อาจเปนแพทยใชทุนป 1 ท่ีเคยหมุนเวียนมาอยูเวรของโรงพยาบาลชุมชนแหงนี้แลว ให

มาอยูเวรแทนเมื่อขาดแพทยในอีกโรงพยาบาลหนึ่ง เรื่องภาระการอยูเวรนอกเวลาเปนประเด็นท่ี

ตอเนื่องไปกับภาระงานท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึงจะไดกลาวตอไป  

    โดยสรุปปจจัยการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี มีอิทธิพลตอ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนไมชัดเจนนัก แตเกี่ยวของกับปจจัยระบบบริหารในการ

ดูแลผูปวยทางคลินิก ภาระงานและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมมากกวา 

(5) ลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน: วรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎี 

แรงจูงใจในชวงแรก (ค.ศ. 1943-1954) มีทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg, Mausner and Snyderman 

(1959) กลาววา ปจจัยจูงใจนําไปสูความพึงพอใจในงานเกีย่วของกับเนื้อหาของงาน (Job Content) 

ปจจัยสุขวิทยานําไปสูความไมพึงพอใจในงานเกี่ยวของกับบริบทของงาน (Job Context) ลักษณะ



 170 

เชิงวิชาชีพของงานมาจากทฤษฎีลักษณะเฉพาะของงาน (Job Characteristics) ของ Hackman and 

Oldham (ค.ศ. 1976) ขยายทฤษฎีสองปจจัย ตามลักษณะท่ีสําคัญของงาน เพ่ือแยกความแตกตาง

ระหวางปจเจกบุคคลตามความตองการของเขา งานท่ีเพ่ิมคุณคาจะจูงใจเฉพาะพนักงานท่ีมีความ

ตองการระดับสูงในดาน ความเปนอิสระในงาน ความรับผิดชอบงาน ภาระหนาท่ีหลากหลาย การ

สะทอนกลับและการยกยองพนักงาน เม่ือนําทฤษฎีมาประยุกตกับลักษณะเชิงวิชาชีพของแพทย 

พบวา แพทยเฉพาะทางท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน จะมีความตองการแสดงบทบาทความชํานาญ

ในสาขาเฉพาะทางของตน และรูสึกวามีคุณคาในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาโรงพยาบาลมหาราชฯ 

เนื่องจากไดใชสมรรถนะเฉพาะของตนเองท่ีแพทยทานอ่ืนไมมี ปจจัยขอนี้พบวามีสวนทําใหแพทย

ศัลยกระดูกยายจากโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง เพ่ือมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอีกแหงหนึ่ง

ท่ีมีศักยภาพพรอมกวา แพทยกลาววา “....ผูปวยตอง Refer ถามีแพทยศัลยกระดูกก็ไมตองสงตอ .....

ลงทุนไปเรียนมา4ป ถาใชความรูไมได รูสึกแย...” แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปก็มีความตองการสวน

บุคคลดานลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน ในดานความหลากหลายของการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

รับผิดชอบปฏิบัติงานในส่ิงท่ีตนเองชอบ ตัวอยางเชน งานแพทยแผนไทย การฝงเข็ม การดูแลระบบ

เครื่องมือ ระบบชางซอมของโรงพยาบาล แพทยกลาววา “......งานแผนไทยและงานขอมูล

สารสนเทศท่ีโรงพยาบาล เริ่มทําเอง 2 ป ยังไมเขาท่ี......” แพทยทานนี้ เปนแพทยชนบท (PI) 

หลังจากครบใชทุน 2 ปในโรงพยาบาลชุมชนยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ไมไปเรียนตอ แพทย

อีกทานหนึ่งกลาววา   “...งานผูกเราไว เดิมวางแผนไว 5 ป อยูไปอยูมา งานไมเสร็จ ตัวอยางงาน

เบาหวาน เริ่มอยูตัว งานกลุมผูปวยมะเร็งเพ่ิงเริ่ม รออีกระยะหนึ่ง...” แพทยทานนี้ยังคงอยู

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแหงนี้นานถึง 12 ป 

โดยสรุป ปจจัยดานลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน ตองอาศัยระบบ 

บริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิกของโรงพยาบาลรวมดวย จึงจะสงผลตอความพึงพอใจในงาน 

และการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จะไดกลาวเพ่ิมเติมในปจจัยดานโรงพยาบาลชุมชน 

(6) การยกยองเชิงวิชาชีพ: การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ 

ทฤษฎีแรงจูงใจในชวงท่ีสอง (ค.ศ. 1964 - 1963) มีทฤษฎีการกําหนดเปาหมายของ Locke (ค.ศ. 

1968) ซ่ึงกลาววา “ความตั้งใจตาง ๆ ซ่ึงแสดงออกในรูปของเปาหมาย (Goals) สามารถเปนสวน

สําคัญของการจูงใจไดทํางาน” และเพ่ิมเติมจากทฤษฎีเปาหมายคือ ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement 

Theory) ทฤษฎีการตั้งเปาหมายเสนอวาความมุงหมายประการตาง ๆ เปนตัวกําหนดการกระทํา 

สวนทฤษฎีเสริมแรงเปนเง่ือนไขใหเกิดพฤติกรรม คนเราจะทุมเทความพยายามมากขึ้นตองานเม่ือ

ไดรับการเสริมแรง ตัวเสริมแรง (Reinforcers) ไดแก รางวัลท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน การมีสวน

รวมในการตัดสินใจ การแขงขัน และการสะทอนกลับ เปนท่ีมาของโครงการยกยองพนักงาน 
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(Employee Recognition Program)โดยการใหรางวัลกับพนักงานท่ีมีพฤติกรรมด ี พรอมการยกยอง

ทันทีหลังจากพฤติกรรมนั้น ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหพนักงานกระทําพฤติกรรมท่ีดีอีก  การส่ือสาร

ตอสาธารณะ (Publicly Communicate) เปนรูปแบบการยกยองท่ีมีการจูงใจสูงสุด และโครงการมี

สวนรวมของพนักงาน (Employee Involvement) (Robbins, 2005) การทบทวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การคงอยูของแพทยในเขตชนบท พบวา การอยูเปนกลุมในเขตชนบท การสนับสนุนอยางตอเนื่อง

จากองคกรวิชาชีพและรัฐบาลสวนกลาง รวมถึงการยกยองเชิงวิชาชีพ มีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทย จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยในจังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยสวนใหญไมไดให

ความสําคัญในประเด็นการยกยองเชิงวิชาชีพมากนัก อาจเปนเพราะรางวัลแพทยชนบทดีเดน แมวา

จะคัดเลือกแพทยท่ีคงอยูปฏิบัติงานในชนบทเปนเวลานาน  สวนใหญเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ซ่ึงปฏิบัต ิ งานในเขตกันดาร และมีบทบาทท่ีโดดเดนในการออกพ้ืนท่ีทํางานกับชาวบานในชุมชน 

และมีเปนสวนนอย แพทยสวนใหญจะกลาวถึง ประเด็นความใกลชิดกับชุมชน การทํางานใน

โรงพยาบาลชุมชนมาเปนเวลานาน ทําใหเปนท่ีรูจักของชาวบาน และเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปน

การยกยองเชิงสังคมซ่ึงกวางกวาการยกยองเชิงวิชาชีพ แพทยทานหนึ่งกลาววา “....เปนการให

เกียรติ ยกยองตัวเองดวยพฤติกรรม คําพูด การแสดงออกดวยทาทีท่ีดี ....” ในชวงเวลาท่ีผูวิจัย

สัมภาษณ กลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ไดจดัทําโครงการแพทยประจํา

ดีเดน และไดคัดเลือกแพทยประจําจากโรงพยาบาลครบุรี ท่ีคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

มากกวา 3 ป  มีวิถีชีวิตท่ีสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากรสาธารณสุข และสังคมท่ัวไป มี

ผลงานในการพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอยางเดนชัด สามารถปฏิบัติงานเขากับชุมชน ทองถ่ิน 

และบุคลากรในโรงพยาบาลไดเปนอยางดี  โดยมอบโลและทุนรางวัลเพ่ือเสริมแรงและเปนขวัญ

กาํลังใจในการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนตอไป มูลคา 20,000 บาท (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา, 2550) พรอมกับจัดเวทีในการใหพูดคุยถึงการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนอยางมี

ความสุข กับแพทยรุนใหมท่ีจะไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

    โดยสรุปปจจัยการยกยองเชิงวิชาชีพ อาจเปนความหมายท่ีแคบ

เกินไป การยกยองเชิงสังคมท่ีมีความหมายใกลเคียงกับการเปนสวนหนึ่งของชุมชน ซ่ึงเปนปจจัย

ดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท เปนความหมายท่ีกวางกวาและครอบคลุมการยกยองเชิง

วิชาชีพดวย ประเด็นนี้จะไดกลาวในประเด็นการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนตอไป  

(7) ภาระงานท่ีเหมาะสม: การทบทวนวรรณกรรมการลาออก 

ของแพทยโรงพยาบาลชุมชน พบวา สาเหตกุารลาออกท่ีกลุมแพทยใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ 

ภาระงาน คาตอบแทน และโอกาสทางการศึกษา (ทักษพล ธรรมรังสี, พนา พงษชํานะภัย และปยะ 

หาญวรวงศชัย, 2547) แตสาเหตุการคงอยูของแพทย กลับไมพบปจจัยภาระงาน (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, 
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สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) ตรงกับการสํารวจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ของแพทยในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงสํารวจแพทยท่ีมีอายุราชการ 2 ปขึ้นไปทุกคน 

ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนชวงเวลา มีนาคม-เมษายน 2550 พบวา ภาระงานไมมีผลตอการ

ตัดสินใจท่ีจะอยูหรือไมอยูในโรงพยาบาลชุมชน (ฑินกร โนรี, 2550) แตการทบทวนวรรณกรรม

ตางประเทศ พบวา ภาระงานท่ีไมหนักเกินไป มีผลตอการคงอยูของพนักงานสวัสดิภาพของเด็ก 

(Zlotnik et al., 2005) และผูวิจัยมองวา ภาระงานท่ีเหมาะสมอาจแฝงอยูในสาเหตุการคงอยูใน

ประเด็น งานของโรงพยาบาลชุมชนเหมาะกบัตนเอง และบรรยากาศการทํางานดี สนุกกับงาน 

(ตารางท่ี 2.7) การสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยูตามชวงอายุ พบวา ภาระงานมีความเหมาะสม 

และมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน มีรายละเอียดคือ ชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ

25-30 ป) มองวาบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ทําใหภาระงานในโรงพยาบาลมีการชวยกันแบกรับ 

ชวงการหารายได (อายุ 31-35 ป) มีการเปรียบเทียบภาระงานกับโรงพยาบาลมหาราชฯ แพทยกลาว

วา “…งานไมหนัก โรงพยาบาลมหาราชฯ งานเหนื่อยกวา....” มองวาการชวยเหลือของทีมแพทย

และพยาบาลแบงเบาภาระงานในโรงพยาบาลชุมชน ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 

36-40 ป) ภาระงานในการปฏิบัติงาน GP และการอยูเวร GP ท่ีไมมากเกินไป แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป

กลาววา “....งานหนักแตสนุก มีทีมทํางาน...” แพทยเฉพาะทางกลาววา “...การอยูเวร (GP) เหนื่อย 

การผาตัดไมเหนื่อย...” ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย (อายุ 41-50 ป) และชวงการยก

ยองเชิงสังคม (อายุมากกวา 50 ป) มองวาภาระงานในโรงพยาบาลเปนการชวยเหลือในการทํางาน

รวมกัน ระหวางแพทยประจําและทีมงานเชนกัน แพทยกลาววา    “...ภาระงานมากแตไมมีปญหา 

ถาไมตรวจผูปวยจะหางปญหาประชาชน เปนความสนุกสนานเพราะไดเรียนรูจากผูปวย...” 

    โดยสรุปแมวาปจจัยภาระงานจะไมมีผลตอการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชน แตอาจเปนปจจัยดานความตองการสวนบุคคลเกี่ยวกับภาระงานท่ีเหมาะสม 

การปฏิบัติงาน GP ท่ีไมซับซอนและยากเกินไปสําหรับแพทยเฉพาะทาง มีการชวยเหลือกันในการ

ทํา งานระหวางแพทยประจํา และทีมงานพยาบาล สงผลใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดี สนุกกับ

การทํางาน และรูสึกวางานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง 

(8) คาตอบแทนท่ีเหมาะสมในเขตชนบท: ความหมายของ 

คาตอบแทน (Compensation) หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ท่ีองคการจายใหแกผูปฏิบัติงาน คาใชจายนี้

อาจจายในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  

จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน และเสริมสราง

ฐานะความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น องคประกอบของคาตอบแทนในระบบ

ราชการ ไดแก  1) คาจางและเงินเดือน (Wage and Salary) 2) คาจูงใจ (Wage Incentives)                
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3) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (Fringe Benefit) (สํานักงานก.พ., 2551) วัตถุประสงคหนึ่งของ

การกําหนดคาตอบแทน เพ่ือดึงดดูคนท่ีมีความรูความสามารถใหเขามาและคงอยูในองคการ การ

ทบทวนวรรณกรรมสาเหตุการคงอยูของแพทยพบวา กลุมแพทยประจําใหความลงตัวดานรายได 

เปนอันดับแรก ในขณะท่ีกลุมผูอํานวยการใหเปนอันดับรองสุดทาย (ตารางท่ี 2.7) ความหมายใน

ประเด็นนี้จึงเปนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมในเขตชนบท ซ่ึงควรเปนคาตอบแทนท่ีแตกตางจากเขต

เมือง เพ่ือจูงใจหรือเสริมแรงใหแพทยคงอยูในเขตชนบท  

การสัมภาษณแพทยคงอยู พบวา ชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ 25- 

30 ป): จะมีการรับคาตอบแทนนอกจากเงินเดือน 3 สวน 1) เงินคาตอบแทนเพ่ือการทุมเทใหกับ

ราชการโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว (เงิน 10,000): แพทยกลุมนี้ สวนใหญเปนแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป  หมดภาระใชทุนมาไมนาน มักจะไมเปดคลินิกสวนตัว และเลือกรับเงินคาตอบแทนไมทํา

เวชปฏิบัติสวนตัว 2) เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานในสถานบริการพ้ืนท่ีเฉพาะ (เงินเบ้ียเล้ียงเหมา

จาย): จายใหเฉพาะแพทยท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการระดับอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน 3 ปแรก 

เดือนละ 2,200 บาท และเม่ือปฏิบัติงานครบ 3 ป จายใหเดือนละ 5,000 บาท ถาปฏิบัติงานอยูในเขต

ทุรกันดารระดับ 1 แพทยจะไดรับเดือนละ 10,000 บาท ตัวอยางเชนในจังหวัดนครราชสีมา มี 2 

อําเภอท่ีเปนเขตกันดารระดับ 1 คือ ลําทะเมนชัยและเมืองยาง กรณีเขตกันดารระดับ 2 จะไดรับ

เดือนละ 20,000 บาท เขตพิเศษเส่ียงภัย เชน 3 จังหวัดภาคใต จะไดรับเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแตป

แรก (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2544; กระทรวงการคลัง, 2548) 3) เงินคาตอบแทนดวย

เหตุลักษณะงานพิเศษ (เงินพ.ต.ส.): แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานใชทุน 3 ปแรกจะอยูในกลุม 

1 ซ่ึงไดรับเงินเดือนละ 5,000 บาท ยกเวนมีคุณสมบัติเฉพาะไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการพัฒนาระบบคุณภาพซ่ึงเปนระบบมาตรฐานและมีผลงานเปนท่ีประจักษ หรือปฏิบัต ิ

งานในโรงพยาบาลชุมชนหรือศูนยบริการระดับชุมชนติดตอกันมากกวา 4 ป จะอยูในกลุม 2 และ

ไดรับเงินคาตอบแทน 10,000 บาท (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548; กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข, 2549) ซ่ึงสวนใหญแพทยในชวงการ

พัฒนาวิชาชีพ จะอยูในกลุม 1 และไดรับเงิน 5,000 บาท 4) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

(OT): แพทย GP ในชวงอายุนี้ จะเปนกําลังสําคัญในการอยูเวรเปนสวนใหญของโรงพยาบาลชุมชน

ท้ังเวรผูปวยนอกและเวรผูปวยในนอกเวลาราชการ อัตราคาตอบแทนเปนไปตาม หลักเกณฑการ

จายเงินคาตอบแทน ในขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2544) 

แพทยสวนใหญมีความพอใจระดับหนึ่ง กับระบบของคาตอบแทนท่ีไมแตกตางจากโรงพยาบาล

ชุมชนแหงอ่ืน แตเม่ือเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน พบวาภาระงานมีมากกวา ในขณะท่ีคาตอบแทน

นอยกวา แพทยจึงมีความคดิเห็นวานาจะเพ่ิมอัตราคาตอบแทนมากกวานี้ เม่ือวิเคราะหความ
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แตกตางคาตอบแทนท้ังหมด (1-5) พบวา เงินเบ้ียเล้ียงเหมาจายในเขตปกติ และเงินเบ้ียเล้ียงเขต

กันดาร/เส่ียงภัย ท่ีจะไดรับเฉพาะแพทยท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนเทานั้นท่ีแตกตางจากเขต

เมือง ในชวงครบใชทุน 3 ปแรก ความแตกตางในพ้ืนท่ีปกติอยูท่ี 5,000 บาท ซ่ึงแพทยมองวาไม    

จูงใจเทาท่ีควร กรณีปฏิบัติงานตอเนื่องครบ 4 ป จึงจะไดเงิน พ.ต.ส. 10,000 บาท แพทยกลุมนี้มีการ

หารายไดเพ่ิมโดยการชวยอยูเวรโอพีดีนอกเวลา ใหกับโรงพยาบาลชุมชนใกลเคียงซ่ึงอาจมีการจาง

แพทยในอัตราท่ีสูงกวาอัตราปกต ิ แพทยทานหนึ่งกลาวถึงผูบริหารในโรงพยาบาลวา ใหเบิก

คาตอบแทน OT ไดเต็มท่ี นอกจากนั้นยังมีการแบงเงินพ.ต.ส.ของแพทยท่ีไดมาใหกับตนเอง 

เนื่องจากในชวง 4 ปแรกจะเบิกไดเพียง 5,000 บาท   ชวงการหารายได (อายุ 31-35 ป): แพทยกลุมนี้

เริ่มมีแพทยเฉพาะทางท่ีกลับจากไปเรียน สวนท่ีเปนแพทย GP จะแตงงานและกลับมาปฏิบัติงาน  

คงอยูในภูมิลําเนาเดิม ท้ังแพทยเฉพาะทางและแพทย GP มักจะเปดคลินิกสวนตัวควบคูกับการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แตจะมีสวนหนึ่งท่ีไมไดเปดคลินิกแตรับเงิน 10,000 กลุมท่ีเปดคลินิก

บางทานจะใหเปนปจจัยแรกท่ีมีผลตอการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน แพทยเฉพาะทางกลาววา    

“...ลองเปดคลินิกดู ถึงวาระยายก็จะยาย แตคลินิกรายไดดี ดีกวารับเงิน 10,000 เปนจากคลินิก ทําให

ไมไดยาย ตัดสินใจอยูตอ....” ปจจัยเสริมอยูท่ีการดูแลครอบครัวรวมดวยจึงทําใหแพทยทานนี้

ตัดสินใจคงอยูตอ แพทย GP กลาววา “...รายไดจากคลินิกพอใชได รวมกับรายไดอ่ืน ในขณะท่ี

รายจายไมมาก พออยูได...” แพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลใหญบางแหง จะมีการใหคาตอบแทน

พิเศษ เวรแพทยท่ีปรึกษาเฉพาะทางในการดูแลผูปวยเฉพาะทางโดยเฉพาะ กําหนดเปนวันท่ีแพทย

อยูเวรใหบริการ หรือการตามแพทยลงมาใหการรักษาเฉพาะทาง ซ่ึงสวนใหญแพทยเฉพาะทางจะ

เห็นดวยกับคาตอบแทนสําหรับแพทยเฉพาะทาง การอยูเวรนอกเวลาราชการสําหรับแพทยเฉพาะ

ทาง และการอยูเวร GP ใหนอยลง ซ่ึงเปนระบบการบริหารจัดการภายในของแตละแหง ในบางครั้ง

ผูอํานวยการมีปญหากับแพทยประจําท่ีไมสามารถจัดระบบไดลงตัว ใหเกิดความพึงพอใจท้ังแพทย 

พยาบาลและแกปญหาเสียงรองเรียนจากผูรบับริการ แพทยทานหนึ่งกลาววา “...เรื่องเงินไมใชเรื่อง

หลักในการอยูโรงพยาบาล ถาไมแกไขระบบ ไมมีความเปนธรรม ไมมีความเทาเทียม ก็ไมมี

ความสุข...” ความไมพึงพอใจของแพทยประจําเรื่องการจัดระบบการทํางานระหวางแพทย และ

คาตอบแทนก็มีอิทธิพลตอการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน แตแพทยอาจขอยายระหวางโรงพยาบาล

ได โดยอาจยายไปโรงพยาบาลมหาราชฯ แพทยเฉพาะทางบางทานท่ีไมรับเงิน 10,000 และไมเปด

คลินิกสวนตัว อาจไปหารายไดพิเศษโดยการอยูเวรโรงพยาบาลเอกชนในเมือง รวมถึงการไดรับ

คาตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติม 10,000 บาท ในการปฏิบัติงานศูนยแพทยชุมชน (CMU) จากโครงการ

สนับสนุนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา แพทยเฉพาะทางจะไดรับเงินพ.ต.ส. 10,000 

บาท จากการไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรทุกสาขา สวนแพทย GP ชวงอายุนี้จะไดรับเงิน 
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พ.ต.ส. 10,000 บาท จากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมากกวา 4 ป ในกลุมนี้มีบางทานไม

เปดคลินิก แพทยใหเหตุผลวา “...ไมเคยทํางานพิเศษนอกโรงพยาบาล ตั้งแตจบไมทําเอกชน 

สวนตัวไมชอบทําคลินิก จะทําแคราชการ ไมอยากไดเงินพิเศษจากการทําคลินิก มีญาติเปนหมอ

ทุมเทการทํางานใหภาคราชการ...” แพทยทานนี้เปนแพทยชนบท (MESRAP) หลังจากใชทุน

โรงพยาบาลชุมชนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ครบใชทุนจึงขอกลับมาภูมิลําเนาเดิม กลาวเพิ่มเติมวา “...ไมมี

ภาระท่ีตองใชเงินมาก มีรถ บานครบแลว ตอนนี้รับเงิน 10,000 เงินตาง ๆ และคาเวรเพียงพอ....” 

ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 36-40 ป): ตอเนื่องกับชวงการหารายได แพทยเฉพาะ

ทางท่ีไมรบัเงิน 10,000 และมีการเปดคลินิกหารายไดควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะ    

คงอยูในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลแหงเดมิ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีความเจริญ และโรงพยาบาลขนาด

ใหญ แพทยกลาววา “คลินิกรายไดอยูตัว...พออยูได...” แพทยเฉพาะทางท่ีไมเปดคลินิกในชวงแรก  

ใหเหตุผลวา ยังไมม่ันใจวาจะอยูในโรงพยาบาลแหงนี้นานแคไหน เปนการบอกโดยออมวาครบใช

ทุนแพทยเฉพาะทางอาจยายออก และใหความสําคัญกับการพัฒนาเพ่ิมเติมความรูมากกวา  แพทย 

GP ท่ีไมเปดคลินิกจะใหความสําคัญกับงานประจําในโรงพยาบาล และคิดวาคาตอบแทนท่ีไดรับ

เพียงพอ แตก็คิดวาควรมีการปรับใหใกลเคียงกับเอกชน แพทยชวงอายุนี้สวนใหญความกาวหนาใน

ราชการจะอยูในระดับซี 7 ซ่ึงนอกจากเงินเดือนตามระดับแลว ยังมีเงินประจําตําแหนง 3,500 บาท

ดวย ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย (อายุ 41-50 ป): แพทยเฉพาะทางและแพทย GP 

กลุมท่ีทําคลินิกเริ่มมีความอยูตัวของรายไดจากการทําคลินิกรวมไปกับภรรยาท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพ 

สามารถชวยกันทําคลินิกไดอยางสอดคลองกับการทํางานท้ังในและนอกเวลาราชการ แพทย GP ท่ี

ไมไดทําคลินิกจะใหเวลาสวนใหญในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และคาตอบแทนตาง ๆ ท่ีไดรับ

จากภาครัฐเพียงพอ เก็บออมได แพทยกลาววา “...ชีวิตเราแคนี้มันพอ การปรับคาตอบแทนเพ่ิมขึ้น

จากเดิมรูสึกพอใจ ตอนยังไมมีครอบครัว สงใหท่ีบานใชไดทุกเดือน...”  แพทยทานนี้ภูมิลําเนาของ

ครอบครัวอยูทางภาคใต แตไดตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมในจังหวัดนครราชสีมา แพทยท่ีไมไดทําคลินิกจะ

ใหขอมูลรายไดจากคาตอบแทนตาง ๆ ท้ังการอยูเวร OT และเงินเดือน ของตัวเอง รวมถึงเงินประจํา

ตําแหนง ซี 8 (11,200 บาท) อยูประมาณ 80,000 - 90,000  บาท ขึ้นกับการอยูเวรมากหรือนอย ซ่ึง

คิดวาเพียงพอ ในขณะท่ีแพทยท่ีเปดคลินิกซ่ึงนาจะมีรายไดจากการทําคลินิกรวมกับคาตอบแทนอ่ืน 

ๆ ท่ีคลายกัน ยกเวนเงิน 10,000 จะพูดถึงประเด็นของรายไดของแพทยในภาพรวมวา “....รายได

ขาราชการ 40,000-50,000 บาทในปจจุบันยังไมคอยพอ สําหรับแพทยตอง 100,000 บาทตอเดือน จึง

จะอยูได...”  ชวงการยกยองเชิงสังคม (อายุมากกวา 50 ป): กลุมแพทยในชวงอายุนี้สวนใหญจะเปด

คลินิกควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ท่ีไมเปดคลินิกมีเปนสวนนอย แพทยในชวงอายุ 41- 

มากกวา 50 ป จะมีโอกาสกาวหนาทางราชการ ไดรบัการชี้ตัวทําผลงานทางวิชาการในระดับ 9 ซ่ึงมี
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ผลทําใหเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงสูงขึ้นเทียบเทากับแพทยในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป แพทยกลาววา “...ซี 9 ตองทํา อวช. (ผลงานทางวิชาการ) และตองอยูพ้ืนท่ี ชะลอ

แนวความคิดจะยายไปไดบาง...”  

    ขอคนพบดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมในเขตชนบท ตรงกับผล

การสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน คือ กลุมปจจัยดานคาตอบ 

แทน ไดแก รายไดท้ังจากภาครัฐและนอกภาครัฐ การมีคลินิก และการทํางานนอกเวลาท่ี

โรงพยาบาลเอกชน   (ฑินกร โนรี, 2550) คาตอบแทนท่ีเหมาะสมนาจะแตกตางจากเขตเมือง คือ 

เบ้ียเล้ียงเหมาจายในเขตปกติ/กันดาร ท่ีจายใหเฉพาะแพทยท่ีทํางานในโรงพยาบาลชุมชน และการ

จายเงินพ.ต.ส. 10,000 บาทใหกับแพทยท่ีทํางานในโรงพยาบาลชุมชนติดตอกันมากกวา 4 ป 

ประเด็นการสรางแรงจูงใจใหแพทยทํางานอยูในชนบทไดยาวนานดานการเงิน ชมรมแพทยชนบท 

เสนอวา กลุมวิชาชีพแพทย และทันตแพทยท่ีทํางานในเขตชนบท จํานวนไมกี่พันคน ตองดูแล

ประชาชนกวา 2 ใน 3 ของประเทศ ควรไดรับการแกปญหาเชนเดียวกับสายวิชาชีพอัยการและศาล 

ท่ีมีการปรับเปนคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) และคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) แยกบัญชีเงินเดือน

ตางหาก ไมเชนนั้นจะทําใหขาดแคลนนักกฎหมายมือดี ๆ ไปอยูภาคเอกชนหมด  เม่ือหันกลับมาดู

บัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนของแพทยชนบทท่ีอยูในมือของ ก.พ. พบวา ยังขาดความเขาใจใน

บริบทของแพทยชนบท และขาดการติดตามการแกปญหาท่ีสอดคลองกับกลยุทธการขาดแคลน

แพทย ตัวอยางเชน เงินคาตอบแทนวิชาชีพ (พ.ต.ส.) ซ่ึงชมรมแพทยชนบทเสนอใหแพทยป 4 ขึ้น

ไป 10,000 บาท และแพทยท่ีมีวุฒิบัตร(วว.)หรืออนุมัติบัตร(อว.)15,000 บาท ก็ดวยเหตุผลจูงใจให

แพทยครบใชทุน 3 ป คงอยูปฏิบัติงานตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนในปท่ี 4 โดยไมไปเรียนตอเปน

แพทยเฉพาะทาง แตไดรับการอนมัุติเปนมากกวา 4 ป สวนแพทยเฉพาะทางท่ีกลับมาปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชนควรไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวาแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือจูงใจใหคงอยูไม

ลาออกไปอยูภาคเอกชน 15,000 บาท แตไดรับการอนุมัติเฉพาะสาขาขาดแคลน เชน จิตเวชศาสตร 

เวชศาสตรปองกัน สาขาระบาดวิทยา ซ่ึงเปนสาขาเฉพาะทางพิเศษ มีนอยในโรงพยาบาลชุมชน 

สวนอัตราคาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจายเพื่อจูงใจใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ชมรมแพทย

ชนบทเสนอใหปรับอัตราคาตอบแทนตามอายุงานท่ีทําในโรงพยาบาลชุมชน คือ ปแรก 2,500 บาท 

ป 2-5 5,000 บาท ป 6-10 10,000 บาท ป 11-15 20,000 บาท ป 16-20 25,000 บาท ป 21 ขึ้นไป 

30,000 บาท (เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรต ิและคณะ, 2550) แตไดรับอนุมัติแคในปแรก 2,200 บาท 

และป 4 ขึ้นไป 5,000 บาท แรงจูงใจท่ีไมใชตัวเงิน ท่ีสําคัญคือความกาวหนาในราชการในมิติเดิม 

ผูบริหารมองวาคนเกงมีความรูความสามารถตองอยูในเมือง ตองเปนผูบริหาร ตองมาอยูสวนกลาง 

การใหโอกาสกาวหนาในราชการในการทําผลงานทางวิชาการในระดับซี 9 เทาเทียมกับแพทยใน
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โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป สรางแรงจูงใจใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดอีกทางหนึ่ง การหา

รายไดจากคลินกิควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พบวา การปฏิบัติงานสองทางหรือควบคู

กัน (Dual Practice) พบไดในหลายประเทศท่ัวโลก เหตุผลหลักคือ เพ่ือเสริมรายไดจากเงินเดือนท่ี

ต่ําจากการทํางานภาครัฐ (Ferrinho et al., 2004; Jan et al., 2005) การสํารวจแพทยท่ีปฏิบัติงาน

ภาครัฐจํานวน 1,808 คนในป พ.ศ. 2545 พบวา  แพทยรอยละ 69 ปฏิบัติงานหารายไดเสริมจาก

ภาคเอกชนควบคูกับการปฏิบัติงานภาครัฐ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานสองทาง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิไดแก อายุมากกวา 30 ป เพศชาย สถานภาพสมรส มีบุตร แพทยเฉพาะทาง และ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดหรือมหาวิทยาลัย แพทยท่ีมีปจจัยดังกลาวจะปฏิบัติงานหารายได

เสริม เชน การเปดคลินิกสวนตัว การใหคําปรึกษา หรือการทํา Part-time ในโรงพยาบาลเอกชน  

การวิเคราะหโดย Logistic Regression พบวา เพศชายมีโอกาสในการหารายไดภาคเอกชนสูงกวา

เพศหญิง 2.8 เทา แพทยเฉพาะทางสูงกวาแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 3.8 เทา สัดสวนรายไดตอเดือนใน

กลุมปฏิบัติงานสองทางสูงกวากลุมแพทยทํางานภาครัฐเต็มเวลา 2.2 เทา การสัมภาษณเชิงลึก พบวา 

การปฏิบัติงานสองทางอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในภาครัฐได ตั้งแตใชเวลาการทํางานใน

ภาค รัฐไปทํางานเอกชน ละท้ิงหนาท่ีการดูแลผูปวยในโรงพยาบาล ไมมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานภาครัฐเพราะเหนื่อยเกินไปในการอยูเวรภาคเอกชน รวมถึงความแตกตางดานคุณภาพในการ

ดูแลผูปวยภาครัฐและภาคเอกชน  ความคาดหวังรายไดของแพทยภาครัฐตอเดือนเฉล่ียเทากับ 

60,532 บาท สวนแพทยปฏิบัติงานสองทางเฉล่ียเทากับ 101,737 บาท ซ่ึงใกลเคียงกับเงินเดือน

แพทยภาคเอกชน (Phusit Prakongsai; Sripen Tantivess and Viroj Tangcharoensathien, 2006) 

แพทยจบใหมในปพ.ศ. 2551 มีเงินเดือน 10,190 บาท ไดรับเงิน พ.ต.ส. 5,000 บาท คาตอบแทนไม

ทําเวชปฏิบัติสวนตัว 10,000 บาท รวมทั้งส้ิน 25,190 บาท ไมรวมคาเวร ขณะท่ีสังกัด

กรุงเทพมหานครใหเริ่ม 40,000 บาท เอกชนใหเริ่ม 60,000 - 100,000 บาท (อิทธิพร คณะเจริญ, 

2551) ซ่ึงทางกรรมการแพทยสภาพิจารณาวานาจะมีการปรับบัญชีเงินเดือนของแพทยท่ีมีภาระงาน

หนักเกินกําลัง และมีโอกาสพลาดในการดูแลรักษาโดยไมเจตนา เม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจ

ป พ.ศ. 2545 ตัวเลขความคาดหวังของแพทยภาครัฐ นาจะใกลเคียงกับตัวเลขเงินเดือนเริ่มตนของ

ภาคเอกชนในปจจุบัน แตเงินเดือนภาครัฐ (25,190 บาท) อาจตองรวมเงินคาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมา

จายและคาตอบแทนอยูเวรนอกเวลาราชการจึงจะไดตามความคาดหวัง สวนเงินเดือนแพทยปฏิบัต ิ

งานสองทางท้ังจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสํารวจมีคาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน ประมาณ 100,000 

บาท จึงจะสรางแรงจูงใจใหแพทยปฏิบัติงานเต็มเวลาในภาครัฐโดยไมปฏิบัติงานสองทาง  

   โดยสรุป การวิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎี ของปจจัยดานความตองการ

สวนบุคคลของแพทยคงอยูท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึก 39 คนพบวา ตัวแปรทัศนคติท่ีดีตอชนบท 
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ภาระงานท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนท่ีเหมาะสมมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน สวนตัวแปรการศึกษาในเขตชนบท จําเปนตองแยกใหชัดเจนเปน ตัวแปรการรับเขาศึกษา 

และรูปแบบการศึกษา ตัวแปรภูมิลําเนาเขตชนบท ควรปรับเปล่ียนเปนการตั้งถ่ินฐานในเขตชนบท 

ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังภูมิลําเนาบานเกิดในเขตชนบท และการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมในเขตชนบท ตัว

แปรการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี และลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน จะมีบางสวนท่ีซํ้าซอน 

เกี่ยวของกบัระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก เปนปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาล

ชุมชน ซ่ึงจะวิเคราะหเพ่ิมเติมในหัวขอตอไป ตัวแปรการยกยองเชิงวิชาชีพ พบวามีความหมายท่ี

แคบเกินไป การยกยองเชิงสังคมมีความหมายใกลเคียงกับการเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนตัวแปร

ในกลุมปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท เปนความหมายท่ีกวางกวา และครอบคลุม

ความหมายของตัวแปรการยกยองเชิงวิชาชีพ ซ่ึงจะไดนําเสนอรายละเอียดในหัวขอปจจัยดานความ

ตองการของชุมชนในเขตชนบทตอไป 

4.3.2.2 ปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน: เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ 

องคการท่ีมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จากโมเดลเชิงทฤษฎีพบวา องคการ

หรือโรงพยาบาลชุมชน ตองเผชิญหนากับปญหาทางดานความตองการของผูรับบริการ และชุมชน

เขตชนบทที่อยูในการครอบคลุมรับผิดชอบของโรงพยาบาล กดดันใหโรงพยาบาลมีผลการปฏิบัติ 

งานท่ีดี ในดานการรักษา สงเสริม ปองกันโรคใหกับผูรับบริการ สรางภาพลักษณท่ีดขีอง

โรงพยาบาล และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม โรงพยาบาลจึงตองใชกลยุทธในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย กลุมผูใหบริการท้ังแพทยและผูมิใชแพทยในการคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ภายใตงบประมาณและขอจํากัดทางดานกฎระเบียบ

ของทางราชการ ตัวแปรเชิงทฤษฎีในกลุมนี้มี 6 ตัวแปร ซ่ึงอาจมีความซํ้าซอนกับกลุมปจจัยทางดาน

ความตองการสวนบุคคลท่ีไดกลาวไปแลว (ภาพท่ี 3.6) จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู 

รวมกับขอมูลทุติยภูมิท่ีไดรับจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

นครราชสีมา มีรายละเอียดของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนดังนี ้

1) การบังคับชดใชทุน: มาตรการบังคับใชทุนภาครัฐกําหนดใหนักศึกษา 

แพทยตองทําสัญญาปฏิบัติงานชดใชทุนเปนเวลา 2 ป สําหรับหลักสูตรเดิม 7 ป และชดใชทุนเปน

เวลา 3 ป สําหรับหลักสูตรปจจบัุน 6 ป มิฉะนั้นตองจายคาปรับเปนเงิน 400,000 บาท อัตรานี้ใชมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2515 ซ่ึงมีขาวเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 วากระทรวงสาธารณสุขไดมีการขอ

เพ่ิมเงินปรับชดเชยการใชทุนของนักศึกษาแพทยในกรณีท่ีลาออกจากราชการกอนการใชทุนหมด 3 

ป จากเดิม 400,000 บาทเปน 4 -10 ลานบาท (มติชน, 2551: 1, 13) แตก็เงียบหายไป เนื่องจากมี

กระแสคัดคานวาการเพิ่มคาปรับ ควรดําเนินการไปพรอมกันรวมกับการแกปญหาดานสวัสดิการ 
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และความกาวหนาในอาชีพใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งมีปญหาความขัดแยงเรื่อง

การบริหารเงินคาปรับ ใหเปนกองทุนแกปญหาขาดแคลนแพทย ซ่ึงเปล่ียนไปจากเดิม สวนการให

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนมาตรการภาครัฐเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมพูนทักษะแพทยจบใหมและการ

กระจายแพทยในชนบท เปนมติจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 7 (พ.ศ. 2544) ท่ี

กําหนดวาการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับท่ี 1 มีอายุ 12 เดือน ถาผานการ

ประเมิน จะไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับท่ี 2 ซ่ึงมีอายุ 5 ป เม่ือครบ 5 

ป ใหมีการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยตองมีการศึกษาตอเนื่องครบตามเกณฑท่ี

กําหนด ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา มาตรการบังคับชดใชทุนรวมกับการใหใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพมีประสิทธิผลสูงสุด ไมมีแพทยลาออกในปแรก เหตุผลนาจะเปนจาก 1) แพทยเกรงวาจะ

ไมไดรับการตอใบอนุญาตฯในปท่ี 2 ซ่ึงมีความสําคัญในการประกอบวิชาชีพแพทย 2) แพทยเองก็มี

ความตองการจะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยูแลวโดยพ้ืนฐาน เนื่องจากยังขาดประสบการณ 3) การ

หมุนเวียนปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนแตละแหง เปนชวงส้ัน แค 1-2 เดือน เปนประโยชนในการ

ไดขอมูลประกอบการเลือกโรงพยาบาลปตอไป แตการใชทุนปท่ี 2 หรือปแรกท่ีตองปฏิบัติงานเต็ม

ตัวในโรงพยาบาลชุมชน ยังมีสถิติการลาออกทันทีของแพทย เหตุผลเพ่ือไปศึกษาตอในโรงเรียน

แพทยหรือตางประเทศทันที หรือลาออกเม่ือจับฉลากไดโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยูหางไกลจากตัว

อําเภอเมืองมากเกินไป   สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกแพทยท่ีใชทุนครบ 3 ป (รวมเพ่ิมพูนทักษะ 1 

ป) เรียบรอยแลว และยังคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ตัวแปรการบังคับชดใชทุนจึง

กลายเปนตัวคงท่ี ไมใชตัวแปร ผูวิจัยจึงพิจารณาวาควรคัดท้ิงออกจากโมเดล  

2) การใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล: การ 

ทบทวนวรรณกรรม พบวา การยายออกของแพทยโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือไปศึกษาตอเปนแพทย

เฉพาะทาง โดยระบบใชโควตาทุนตนสังกัด เม่ือเรียนจบแลวกลับมาปฏิบัติงานตอพบนอยมาก 

สูงสุด 64 คน (รอยละ 45.71) ในปพ.ศ. 2533 (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี  

วัลยะเสว,ี 2542) ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา การไมปฏิบัติตามสัญญายังมีสูงโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลท่ีอยูหางไกล เชน โรงพยาบาลบัวใหญ ซ่ึงลาออกไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน

หลังจากเรียนจบ โดยไมกลับมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลตนสังกัด โดยโรงพยาบาลเอกชนมีการ

เสนอเง่ือนไขในการชดใชทุนคาปรับใหกับแพทย และแพทยไดรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม 

โดยไดทํางานเปนแพทยเฉพาะทางท่ีไมจําเปนตองปฏิบัติงานในหนาท่ีของแพทย GP ในทาง

ตรงกันขาม แพทยเฉพาะทางท่ีกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญา สวนใหญเปนแพทยท่ีให

คําม่ันดวยวาจา และสัญญาใจกับผูอํานวยการโรงพยาบาล เนื่องจากเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

แหงนั้นมากอนไปเรียน เงินเดือนจะไมไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนระหวางเรียน ทําใหไดนอยกวา
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เพ่ือนรุนเดียวกัน เงินคาตอบแทนดานอ่ืน ๆ จะไมแตกตางจากแพทย GP ในรุนเดียวกัน แตตองชวย

ปฏิบัติงานในหนาท่ี GP รวมถึงการอยูเวร GP เปนปญหาท่ีแพทยเฉพาะทางเรียกรองความตองการ

ปฏิบัติงานเฉพาะทางสาขาของตนเอง จากระบบการบริหารภายในโรงพยาบาลชุมชน และเปน

เง่ือนไขใหลาออก หรือถากลับมาปฏิบัติงานในชวง 1 ป ก็ลาออกหรือขอยายไปปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกแพทยท่ีไดรบัทุนตนสังกัดจาก

โรงพยาบาลชุมชน หรืออาจไมไดตนสังกัด แตยินดีกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยางนอย 1 ป

ขึ้นไป กลุมท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาใจหรือลาออก จะถูกคัดออกจากงานวิจัย ตัวแปรนี้จึงเปนตัวคงท่ี 

ไมใชตัวแปรเชนกันเพราะไมผันแปร ผูวิจัยจึงขอคัดท้ิงจากโมเดลนี ้

3) การดูแลผูปวยทางคลินิก: เปนระบบบริหารในการดูแลผูปวยทาง 

คลินิก ผูปวยท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีจําเปนตองใชศักยภาพเฉพาะเชิงวิชาชีพของแพทยเฉพาะทาง เปน

การปฏิบัติงานเชิงลึกของแพทยเฉพาะทางแตละสาขา โรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ ระดับ 60 - 90 

เตียงจะไดรับโควตาจัดสรรแพทยเฉพาะทาง 4 สาขาหลัก ไดแก ศัลยแพทยท่ัวไป อายุรแพทยท่ัวไป 

สูติ-นรีแพทย และกุมารแพทย ในสาขารองจะมีการพิจารณาใหกับโรงพยาบาลชุมชนระดับ 2.2 

และ 2.3 ตาม GIS เพ่ือรองรับการสงตอในระดับเครือขาย เปนความตองการของโรงพยาบาลเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตชนบท ใหผูปวยไดรับการรักษาในโรงพยาบาล

ใกลบาน ไมตองสงตอไปยังโรงพยาบาลจังหวัด ปจจัยนี้จะตรงกับปจจัยดานความตองการสวน

บุคคล ตัวแปรลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพของงานและการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีด ี ในโมเดล

เชิงทฤษฎี การสัมภาษณเชิงลึกแพทยเฉพาะทาง พบวา แพทยเฉพาะทางตองการทํางานตรงสาขา

ของตนเอง ถาจะทํางาน GP ควรเปนการทําหัตถการท่ีไมยากจนเกินไป สวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป

ตองการในปจจัยความหลากหลายของการปฏิบัติงาน เปนงานท่ีทาทายตรงกับความสนใจของตน 

เอง การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีด ี เปนความตองการของโรงพยาบาลที่ตองตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในการใหบริการฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพทันเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยมีแพทยประจําการและทีมงานท่ีพรอมในการใหบริการ ถามีปญหาในการตามแพทยมาดูแล

ผูปวยนอกเวลาราชการ หรือบริการไมเหมาะสม ผูปวยและญาติไมพอใจ โรงพยาบาลก็อาจไดรับ

เสียงรองเรียนจากผูรับบริการ ถาแพทยมีจํานวนไมเพียงพอ หรือมีแตไมตองการอยูเวรนอกเวลา

ราชการ เชน แพทยตองไปคลินิกสวนตัว แพทยตองการเวลาหยุดพักงานเพื่อไปฝกอบรมพัฒนา

ความรูของตนเองอาจเปนประเด็นท่ีตนเองสนใจ หรือสาขาเฉพาะทางของตนเอง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลตองมีการจัดระบบการบริหารผลัดเปล่ียนหมุนเวียนการปฏิบัติงานทดแทน โดยการพูด 

คุยตกลงกับทีมแพทยในโรงพยาบาล การอยูเวร GP ของแพทยเฉพาะทางก็ตองการปริมาณท่ีไมมาก

เกินไป เพราะความตองการสวนตัวตองการอยูเวร Consult เฉพาะทางมากกวา แตดานโรงพยาบาลก็
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พบปญหา ไมสามารถจัดสรรสัดสวนของแพทย GP กับแพทยเฉพาะทางได 1:1 ตามท่ีแพทยเฉพาะ

ทางตองการได เนื่องจากมีขอจํากัดการคิดโควตาจํานวนแพทยรวมทั้งหมดในโรงพยาบาลชุมชน 

โดยไมแยกตําแหนงผูอํานวยการหรือแพทยประจํา แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปหรือแพทยเฉพาะทาง 

แมวาในการปฏิบัติงานของแพทยผูบริหารมีขอดีในดานการไดรับความไววางใจท้ังจากแพทยและผู

ท่ีมิใชแพทย ตามโมเดลของการพัฒนาและผลลัพธของความไววางใจแพทยผูบริหาร (ภาพท่ี 3.5) 

แตก็มีขอเสียคือ แพทยผูบริหารจะมีภาระหนักดานการบริหาร และอาจไมมีเวลาในการชวยรับภาระ

ดานบริการผูปวยรวมกับแพทยประจําในโรงพยาบาล แพทยศัลยกระดูกทานหนึ่ง ยายจาก

โรงพยาบาลชุมชนตนสังกัด เพ่ือไปอยูในอีกแหงหนึ่ง ดวยเหตุผลเกี่ยวกับระบบบริหารในการดูแล

ผูปวยทางคลินิก แพทยกลาววา“...มีความสุขท่ีไดตรวจ Ortho เปนหลัก มีเครื่องมือท่ีพอผาตัดได ยัง

ขาดเครื่องมือท่ีแพงมาก...รพ.ควร Set ระบบให Specialist อยูได...” แพทยทานนี้มีโอกาสยาย

ออกไปเปนอาจารยในโรงเรียนแพทย แตยังเห็นคุณคาในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน คงอยู

ปฏิบัติงานหลังเรียนจบมานานเกือบ 2 ป        

ขอคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกสอดคลองกับสาเหตุการลาออกของ 

แพทยเฉพาะทาง  ท่ีสํารวจจากการสัมภาษณทางโทรศัพทกลุมแพทยท่ีลาออกป พ.ศ.2545-2546 

เปนแพทยเฉพาะทาง 51 คน พบวา การบริหารจัดการระบบเชิงนโยบายเปนอันดับหนึ่ง (รอยละ 

17.97) รองลงมาเปน รายได ภาระงาน และระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ตามลําดับ 

ในขณะท่ีแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 89 คน เปนโอกาสทางการศึกษา (รอยละ 31.84) (ตารางท่ี 2.6) 

(ทักษพล ธรรมรังสีและคณะ, 2547) สรุปไดวา โรงพยาบาลท่ีมีระบบบริหารในการดูแลผูปวยทาง

คลินิกไดดี จะสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

4) ความหลากหลายของการปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลชุมชนเปนสถาน 

บริการระดับทุติยภูมิ ตองใหบริการท่ีเช่ือมโยงเปนเครือขายกับสถานีอนามัย และสถานพยาบาล   

อ่ืน ๆ และเช่ือมโยงกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพประชาชน มีความเช่ือมโยงกับบริการขั้นสูงอยาง

เปนรูปธรรม งานของโรงพยาบาลชุมชนจึงตองการ คนกวาง คนเกง และคนดี และในความหมาย

คนกวาง คือมีความคิดและความสนใจกวางไปกวาเรื่องสุขภาพ เปน Generalist มากกวา Specialist 

สามารถทํางานเปนทีม และพรอมรับการตรวจสอบการทํางาน (ปรีดา แตอารักษ และคณะ, 2543) 

เปนท่ีมาของความทาทายและความหลากหลายในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเปนการ

เปดโอกาสใหแพทยไดปฏิบัติงานท่ีตรงกับความสามารถของตนเอง และรับผิดชอบงานท่ีหลาก 

หลายในโรงพยาบาล ปจจัยนี้จะสอดคลองกับความตองการของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปมากกวา

แพทยเฉพาะทาง การสัมภาษณแพทยเชิงลึกในจังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยกลุมนี้จะไมไป

ศึกษาตอ และชอบทํางานดานกวางมากกวาดานลึก ถาตองการลงลึกในเรื่องใด ก็คิดวาตนเอง
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สามารถไดรับการสนับสนุนจากองคการในการไปศึกษาอบรมตอเปน Course เชน การฝงเข็ม การ

ทํา Ultrasound ระบบขอมูลสารสนเทศโรงพยาบาล แพทยกลาววา “...อยากรูกวาง ๆ หลาย field ไม

ลงลึกมากกวา...” ในโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีระบบบริหารท่ีเอ้ือตอการทํางานท่ีทาทาย และความ

หลากหลายของการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองใหแพทยไดปฏิบัติงานท่ีตรงตามความตองการของ

ตนเอง ก็จะทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงพบหลายแหงท่ีแพทยไดทํางานการแพทย

แผนไทย และการแพทยทางเลือก เชน การฝงเข็ม แพทยไดรับผิดชอบควบคุมดูแลระบบชางซอม

เครื่องมือ แพทยรวมจัดกลุมผูปวยโรคเรื้อรังในการดูแลตนเอง รวมทั้งพบแพทยเฉพาะทางท่ีเขามา

เปนผูรับผิดชอบหลักในงานคุณภาพโรงพยาบาล เพราะมีความชอบงานบริหารระบบคุณภาพ  

โดยสรุป ตัวแปร การดูแลผูปวยทางคลินิก และความหลากหลายของการ 

ปฏิบัติงาน ตองการระบบการบริหารดูแลผูปวยทางคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวแปร

นี้จะซํ้าซอนบางสวนกับกลุมปจจัยดานความตองการสวนบุคคลของแพทย ตัวแปรลักษณะเฉพาะ

เชิงวิชาชีพและการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี ตองอาศัยระบบการบริหารดูแลผูปวยทางคลินิกท่ี

สอดคลองกบัความตองการของแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป เปนระบบบริหารท่ีเอ้ือ

ตอการทํางานของแพทยเฉพาะทาง มีเวลาวางจากการปฏิบัติงานประจําเพ่ือไปพัฒนาฝกอบรมท้ังใน

โรงพยาบาล (On-the-job Training) และนอกโรงพยาบาล (Off-the-job Training) ปฏิบัติงานอยูเวร 

GP ท่ีไมหนักและซับซอนเกินไป และมีเวร consult สําหรับแพทยเฉพาะทาง ผูวิจัยจึงบูรณาการตัว

แปรท้ัง 4 ตัว เปนระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก ซ่ึงเปนตัวแปรใหมในกลุมปจจัยดาน

ความตองการของโรงพยาบาลชุมชน 

5) ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน: การทบทวนวรรณกรรม 

พบวา ความสัมพันธระหวางแพทยประจําการและทีมงานกับแพทยผูบริหาร ซ่ึงอาจแยกเปน ภาวะ

ผูนําเชิงบริหาร ความพึงพอใจในการสนับสนุนทางคลินิกจากทีมงานในหนวยงาน ความพึงพอใจ

ในความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูง ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการทํางาน สงผลตอ

ความนาจะเปนในการคงอยูของแพทยในองคการ (Montgomery, 2001; Cochran and Peltier, 2003) 

ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน ตรงกับการสํารวจสาเหตุการคงอยูของแพทยโรงพยาบาล

ชุมชนท่ีเลยระยะการใชทุน ในประเด็นบรรยากาศผูรวมงานและผูบริหารดี (ตารางท่ี 2.7) (สมศักดิ์ 

ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ อารี วัลยะเสวี, 2542) การสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนทุกชวงอายุ สวนใหญไดรับการ

สนับสนนุการทํางานจากผูบริหารและทีมงานด ีท่ีมีปญหากับผูบริหารบางจะมีสวนนอย แตจะมีการ

ชดเชยจากแพทยผูรวมงานและทีมงานท่ีดี รวมท้ังปจจัยการปฏิบัติงานใกลบานและครอบครัว ทํา

ใหยังคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน กลุมแพทยท่ีมีความสัมพันธท้ังกับผูบริหารและทีมงาน
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ดี สวนใหญเปนโรงพยาบาลท่ีมีการพัฒนาสูการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) แพทยผูบริหารมี

การบริหารแบบมีสวนรวมกับทีมงาน มีการส่ือสารซ่ึงกันและกันระหวางทีมแพทยกับพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง แพทยประจํากลาววา “...Happy กับการเปนลูกนอง ไมไดคาดหวังวาจะตองชวยตรวจ แต

ถายุง ๆ ก็จะลงไปชวย ถาแพทยไมพอ....Support จิตใจเรื่องอ่ืน เขาถึงงาย พูดคุยแบบเปดอกเรื่อง

การทํางาน ไมเกร็งท่ีเปนผอ.....รับฟงความคิดเห็นของตัวเอง....” ในดานผูอํานวยการท่ีแพทยทานนี้

กลาวถึงการดูแลแพทยประจําวา “.ผูอํานวยการตองมีระบบการดูแลนองหมอท่ีดี ตองใสใจ ใกลชิด

ทุกเรื่อง คุยแกไขเรื่องงาน เรื่องสวนตัว ใหเวลาพูดคยุกับนองมากขึ้น... การทําโรงพยาบาลใหมันนา

อยู ความเส่ียงลดลงดวยการทํา HA มีสวนทําใหนองตัดสินใจอยู...” โรงพยาบาลแหงนี้ผานการ

รับรองคณุภาพในคร้ังท่ีสอง (Re-accreditation) เรียบรอยแลว  แพทยประจําท่ีอยูโรงพยาบาลชุมชน

มานาน 12 ป กลาววา “...ปจจัยท่ีนองจะไมอยู คือหมออยูท่ีเดิม ทําตัวเปนส่ิงแวดลอมท่ีไมดี หมอ

เกาตองชวยหมอใหม ตัวอยางผอ.ชวยตรวจตั้งแตเชา วันไหนมีหมอนอย อยูตรวจเลยเวลา....” ใน

สวนของทีมงานโรงพยาบาล แพทยกลาววา “....ผูรวมงานดี พยาบาลดี ใหทะเลาะกันอยางไร เดี๋ยวก็

ดีกัน มากกวา 2 ใน 3 มีจิตใจท่ีทํางานใหโรงพยาบาล อยูมานาน...” แพทยเฉพาะทางกลาววา        

“...ผูบริหารใหโอกาสในการทํางาน ถามีปญหาเรื่องตาง ๆ พูดคุยกับผอ. และขอความชวยเหลือได 

ทีมพยาบาลยินดีทํางาน พรอมในการใหความรวมมือ...........” แพทยผูบริหารทานหนึ่งกลาวถึงการ

จัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลใหกับแพทยและทีมงาน “...จัดระบบใหโรงพยาบาลเหมือนเปน

บานหลังท่ีสอง ใหอยูสบาย จัดรถรับสงเจาหนาท่ี...ใหนองมีครอบครัวปกหลักจะไดอยูนาน...” 

ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผิดพลาด แพทยเฉพาะทางกลาววา “....ผูอํานวยการเขาใจแพทย

โรงพยาบาลชุมชน อะลุมอลวยกับเรื่องท่ีแพทยทําผิดโดยไมเจตนา เรื่องคนไขฟองรอง.......

ผูอํานวยการมีบทบาทมาก ชวยใหแพทยประจําสามารถอยูได....” บรรยากาศในภาพรวมดังท่ีกลาว

มา เปนบรรยากาศผูบริหารและผูรวมงานด ี ทําใหภาระงานในโรงพยาบาลเปนเรื่องแบงงานกันทํา

ดวยความสนุก ไมนาเบ่ือ เกดิพันธะผูกพันในการคงอยูในโรงพยาบาลโดยไมยายไปปฏิบัติงานในท่ี

แหงอ่ืน กลุมแพทยท่ีมีปญหากับผูบริหาร มีตั้งแตผูบริหารไมคอยชวยดูแลคนไข ไมเปดโอกาสให

แพทยแสดงศักยภาพไดอยางเต็มท่ี เปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบท่ีเอ้ือตอการทํางานของ

แพทยเฉพาะทาง ไมเปดโอกาสใหเสนอความเห็นเชิงบริหาร ทีมโรงพยาบาลขาดความสามัคคี 

บรรยากาศไมนาทํางาน ไมมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานท้ังกลุมแพทยและพยาบาล แตมีปจจัย

ท่ีทําใหคงอยูแมจะครบใชทุนคือ ใกลบาน แพทยบางทานกลาวถึงเพ่ือนรวมงานวาเปนปจจัยท่ีคงอยู

ตอ “...แพทยท่ีอยูดวยกัน ....ชวยเหลือกัน .....เปนประเด็นท่ีอยูได เวรไมหนักมาก มีคน Share เวร” 

โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีปญหาบรรยากาศองคการในการทํางาน เปนโรงพยาบาลท่ียังไมผานการ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลหรือผานการรับรองแลว มีการเปล่ียนผูอํานวยการทําใหนโยบาย
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เปล่ียนไป และทีมงานเรียกรองบรรยากาศองคการแบบมีสวนรวมแบบเดิม ผูวิจัยจึงสรุปวา แม

แพทยจะมีปญหากับผูบริหาร แตถามีแพทยผูรวมงานและทีมงานท่ีดี หรือปฏิบัติงานใกลบานและ

ครอบครัว จะทําใหยังคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  

ขอคนพบนี้จะตรงกับการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ 

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงพบวา การมีปฏิสัมพันธ 3 แบบคือ การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางพยาบาลกับแพทย ภายในทีมการพยาบาล พยาบาลกับบุคลากรอ่ืนในโรงพยาบาล มีความ 

สัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 กับระยะเวลาท่ีวางแผนวาจะปฏิบัติงานคงอยูตอไป

(แสงทอง ปุระสุวรรณ, 2541) ผูวิจัยจึงขอสรุปวา ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน มีอิทธิพล

ตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

6) ระดับหรือขนาดโรงพยาบาลชุมชน: เปนระดับตามขอมูลสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร (GIS) หรือขนาดโรงพยาบาล เดมิกําหนดตามจํานวนเตียงในการรับผูปวย เปน

โรงพยาบาลชุมชนระดับ 10, 30, 60, 90 และ 120 เตียง ซ่ึงอยูในอําเภอ นอกเขตอําเภอเมืองหรือตัว

เมืองซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ัวไป หรือโรงพยาบาลจังหวัด ซ่ึงมีจํานวนเตียง 200-500 เตียง ใน

ระดับเขต จะมีโรงพยาบาลศูนย หรือจังหวัดขนาดใหญในเขต 16 เขตของประเทศ มีจํานวนเตียง 

500-1,000 เตียง ตัวอยางเชน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปนโรงพยาบาลศูนย ท่ีรองรับการ

สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ในเขต 14 ซ่ึงครอบคลุม 4 จังหวัด ไดแก 

สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ และนครราชสีมา  ในปจจุบันใชระบบ GIS กําหนดเปนระดับ 2.1, 2.2 และ 

2.3 เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและระบบการสงตอผูปวย ทําใหอาจมีการทับซอน

กับการแบงขนาดโรงพยาบาลตามจํานวนเตียงท่ีแพทยมีความคุนเคยแตเดิม สวนใหญแพทยและ

ประชาชนจะอาศัยโครงสรางรูปลักษณภายนอกของโรงพยาบาล เชน จํานวนตึก เครื่องมือ ความ

ใหญของสถานท่ีโรงพยาบาล มากําหนดความคาดหวังในศักยภาพการใหบริการของโรงพยาบาล 

และมีการเรียกขนาดโรงพยาบาล เปน โรงพยาบาล “ใหญ” หมายถึง มีตึกจํานวนมาก เครื่องมือทาง

การแพทยพรอม บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลมีจํานวนมาก มีความพรอมและเกง ในภาพ 

รวมมีศักยภาพในการใหบริการสูงกวา โรงพยาบาล “เล็ก”  เม่ือเปนเชนนี้ความเรียกรองในการสง

ตอผูปวยเม่ืออาการไมดีขึ้นไปยังโรงพยาบาลใหญของชาวบานจะมีสูง ในขณะท่ีคําพูด คําแนะนํา 

ความนาเช่ือถือในการรักษาตอเนื่องของแพทยโรงพยาบาลเล็กจะมีต่ํากวาโรงพยาบาลใหญ  

   แมวาปรากฏการณท่ีผานมาจะเปนภาพรวมของศักยภาพการใหบริการ

ของโรงพยาบาล “ใหญ” สูงกวาโรงพยาบาล “เล็ก” แตคนท่ีชาวบานใหความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง

คือ “แพทย” ผูใหบริการ นโยบายการใหบริการ “ใกลบาน ใกลใจ” ผุดบังเกิดองคการ “ศูนยแพทย

ชุมชน”(CMU) เปดโอกาสใหแพทยสมัครใจไปปฏิบัติงาน ดแูลประชาชนแบบเวชปฏิบัติครอบครัว
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เชิงคุณภาพเปนองครวม ในขอบขายประชากรและพ้ืนท่ีตามเกณฑ ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนากําหนดในการซ้ือบริการ ในจังหวัดนครราชสีมาจึงมีศูนยแพทยชุมชนเกิดขึ้นจํานวน 5 

แหง มีเง่ือนไขในการใหบริการรวมกับโรงพยาบาลชุมชนแตกตางกันไป เม่ือวิเคราะหการคงอยู

ของแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามองคการ พบวา โรงพยาบาลชุมชนแต

ละระดับ มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ียของแพทยใกลเคยีงกันคือ 9.1-9.4 ป ตางจากศูนยแพทยชุมชน 

ซ่ึงมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ียนอยกวา เนื่องจากเปนองคการใหม สวนใหญโรงพยาบาลชุมชน

ขนาดใหญกวาจะมีแพทยท่ีมีอายุมากท่ีสุดหรืออาวุโสสูงสุดเปนผูอํานวยการ  มีระยะเวลาการปฏิบัติ 

งานเฉล่ีย 14.7 ป ปฏิบัติงานรวมกบัแพทยประจําซ่ึงมีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 9.0 ป (ตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที่ 4.3 การคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามองคการ ป พ.ศ. 2551 

 

ที่ ระดับองคการ จํานวนแพทย 

(คน) (N=65) 

อายุเฉล่ีย (ป) 

(คาเบี่ยงเบน) (พิสัย) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 

(ป) (คาเบี่ยงเบน) (พิสัย) 

1 ศูนยแพทยชุมชน (CMU) 5 36.1 (6.5) (30.9 - 44.6)  5.2 (5.3) (2.2 -14.7) 

2 โรงพยาบาลชุมชน  

(ระดับ 2.1 หรือ 30-60 เตียง) 

24 36.8 (7.9) (26.5 - 52.0) 9.4 (7.8) (2.2 -24.2) 

3 โรงพยาบาลชุมชน  

(ระดับ 2.2 หรือ 60-90 เตียง) 

30 37.8 (7.3) (26.9 – 52.8)  9.3 (7.2) (2.2–26.2) 

4 โรงพยาบาลชุมชน  

(ระดับ 2.3 หรือ 120 เตียง) 

6 39.0 (6.7) (32.8 - 51.8)  9.1 (6.7) (4.8-26.2) 

 

ระดับหรือขนาดขององคการมีผลตอสัดสวนแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงโรงพยาบาลระดับ 2.3 และ 2.2 ท่ี

รับผิดชอบการดูแลผูปวยภายในเครือขายของตนเอง จะไดรับจัดสรรโควตาแพทยเฉพาะทางตาม

ระดับโรงพยาบาล  รวมถึงมีผลตอภาระงานดานเวชปฏิบัติท่ัวไป(GP) และดานเฉพาะทาง จากการ

สัมภาษณระดับลึกของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปตองการภาระงานไมมาก

เกินไป มีการแบงงานกันทําและชวยอยูเวรโรงพยาบาล แพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลขนาดใหญ

ตองการการจัดระบบการปฏิบัติงานใหกับแพทยเฉพาะทาง ภาระงานในการปฏิบัตงิาน GP และการ

อยูเวร GP ท่ีไมมากเกินไป ในดานโรงพยาบาลเล็ก ซ่ึงไมไดรับการจัดสรรแพทยเฉพาะทาง บาง

แหงก็มีความรูสึกวาโรงพยาบาลแมวาจะอยูใกลเมือง แตแพทยจะหมุนเวียนเปล่ียนตลอด เพ่ือไป

ศึกษาตอแพทยเฉพาะทางและยายไปปฏิบัติงานใชทุน ทําใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กกลายเปน

โรงพยาบาล “ทางผาน” ซ่ึงจะพูดในประเด็นนี้ตอไปในปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขต
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ชนบท แพทยหลายทานมีการฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในชวงปแรก จะมีประสบการณในการ

ทํางานโรงพยาบาลชุมชน 2-3 แหง ในแหงท่ีมีปญหาดานภาระงานท่ีหนักจนเกินไป ระบบงานใน

โรงพยาบาลท่ีไมประทับใจ จะสงผลตอการเลือกปฏิบัติงานใชทุนโรงพยาบาลชุมชนในปท่ี 2 

แพทยชนบท PI กลาววา “...เหตุผลท่ีแพทยอยูท่ีนั้นไมได คาตอบแทนไมสําคัญมาก เราไดมาก

พอแลว เทียบกับพยาบาล ซ่ึงภาระงานมากกวา เรารับ consult ไดคาเวรมากกวาพยาบาล แตเปน

ความรูสึกของแพทยท่ีถูกเอาเปรียบในการทํางาน ไมมีการส่ือสาร พ่ีหายไปทําอะไร....รวมถึงความ

คิดเห็นไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน...” แพทยทานนี้แนะนําวา “...ใหนองถามพ่ีดูวา  เขา

หายไปไหนกัน ถานองมารวมทํางานคุณภาพจะไดทราบ แบงเวลา สัดสวนในการทํางานคุณภาพ 

ผลัดกันตรวจ แบงงานหมุนเวียนกันทํา... ถาความเห็นไมไดรับการยอมรับ ก็ใหหาหลักฐานจากผูรู

ทานอ่ืนประกอบ ความคิดเขาคนเดียวอาจไมไดรับการยอมรับ...” แพทยชนบท PI อีกทานหนึ่งไม

เลือกลงโรงพยาบาลท่ีบานตนเองเพราะ “...ไมประทับใจ ถูกท้ิงใหตรวจผูปวยคนเดียวบอยมาก คน

อ่ืนหายไปบอย...” แพทยชนบท PI ท้ัง 2 ทานเลือกท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตางอําเภอกับภูมิลําเนาเดิม

ของตนเอง เพราะไมประทับใจกับระบบการบริหารงานในชวงท่ีปฏิบัติงานในชวงปท่ีหนึ่ง ปจจัย

ระดับหรือขนาดขององคการ จะเกี่ยวพันกับปจจัยระบบการบริหารงานภายในองคการซ่ึงเกี่ยวของ

กับผูอํานวยการโรงพยาบาลและทีมงานและสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

ขอคนพบนี้จะตรงกับการศึกษาของ ฑินกร โนรี (2550)ท่ีพบวาปจจัยดาน 

องคการ คือขนาดของโรงพยาบาล มีผลตอการเลือกของแพทยท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

ผูวิจัยจึงสรุปวา ตัวแปร ระดับหรือขนาดโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยดานโรงพยาบาลชุมชน มี

ผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

  โดยสรุปปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน ท่ีมีผลตอการคงอยูของ

แพทยโรงพยาบาลชุมชน จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู 39 คน พบวา ตัวแปร การบังคับ

ชดใชทุน และการใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เปนตัวคงท่ีไมใชตัวแปร 

เพราะผูวิจัยไดเลือกแพทยท่ีใชทุนครบ 3 ป และแพทยท่ีไดรับทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลชุมชนอยางนอย 1 ป เขามาในการศึกษา จึงเปนตัวแปรท่ีคัดท้ิงจากโมเดล ตัวแปร 

การดูแลผูปวยทางคลินิก ความหลากหลายของการปฏิบัติงาน ลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพและการ

จัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี ผูวิจัยไดบูรณาการเปนตัวแปรใหมคือ ระบบบริหารในการดูแล

ผูปวยทางคลินิก ซ่ึงหมายถึง ระบบบริหารท่ีเอ้ือตอการทํางานของแพทยเฉพาะทางและแพทยเวช-

ปฏิบัติท่ัวไปใหคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ตัวแปรความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน สวนใหญ

ไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูบริหารและทีมงานดี มีเปนสวนนอยท่ีมีปญหากับผูบริหาร แต

มีเพ่ือนรวมงานและทีมงานดี หรืออยูใกลบานและครอบครัวจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน และ
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ตัวแปรระดับหรือขนาดของโรงพยาบาลชุมชน เปนภาพรวมในดานศักยภาพในการใหบริการของ

โรงพยาบาลซ่ึงมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

4.3.2.3 ปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท: เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ 

ชุมชนท่ีมีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จากโมเดลเชิงทฤษฎีพบวา บริบทของ

ชุมชนในเขตชนบท มีความแตกตางระหวางงานสุขภาพในเมืองและชนบท ตั้งแตการเขาถึงบรกิาร

ของประชาชน ความพรอมในการใหบริการของบุคลากร พฤติกรรมและทัศนคติในการดูแลสุขภาพ

ท่ีชากวาคนเมือง สัมผัสความเส่ียงจากธรรมชาตมิากกวา ภาระโรคท่ีมากกวา และหนักกวาคนใน

เมือง (สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2547) ซ่ึงบริบทของชนบทและงานสุขภาพในชนบทเปนปจจัยท่ีดึงดูด

บุคลากรใหคงอยูในพ้ืนท่ีชนบทไดนอย โดยเฉพาะแพทยท่ีมีทางเลือกในตลาดแรงงานมากมาย 

ชุมชนในเขตชนบท จึงตองการดึงดูดบุคลากรแพทยใหคงอยูในชนบท ดวยความสุข สอดคลองกับ

วิธีดําเนินชีวิตในชนบท ใหแพทยไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน การบริการให

ครอบครัวของแพทยอยูรวมกันไดในชนบท การอยูใกลเมืองใหญ ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท และขนาด

ของชุมชน เปนสภาพแวดลอมของอําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงไมทําใหแพทยมี

ความเบ่ือหนายจนเกินไป และสามารถคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดยาวนาน มีรายละเอียดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

1) วิธีดําเนินชีวิตในชนบท (Rural Lifestyles): สอดคลองกับแพทย 

ชนบท ซ่ึงคัดเลือกจากคนในพ้ืนท่ีชนบทมาเรียนแพทย ซ่ึงมีวิธีดําเนินชีวิตในชนบท ในกรณีท่ีไมใช

คนชนบท แตก็อาจมีทัศนคต ิและพ้ืนฐานสวนตัวรักชนบทอยูแลว ชอบวิธีการดําเนนิชีวิตในชนบท 

ชอบธรรมชาตจิึงคงอยูในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบทไดยาวนาน ปจจัยในขอนี้จะซํ้าซอน

กับทัศนคติท่ีดีตอชนบท ซ่ึงเปนปจจัยดานความตองการสวนบุคคล แพทยคงอยูหลายทานแมวาจะ

ไมใชแพทยชนบท หรือพ้ืนฐานมาจากคนชนบท จะรูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน ชอบ

สันโดษ เปนความรูสึกท่ีสอดคลองไมยากเย็นในการปฏิบัติงานในเขตชนบท มุมมองของภาระงาน 

ท่ีแพทยหลายทานอาจจะเบ่ือในการพูดคุยกับผูปวย แตแพทยกลุมนี้กลับมองเปนความสนุก คลาย

เครียด เวลาพูดคุยกับชาวบาน ปจจัยในขอนี้ผูวิจัยจึงขอคัดออก และนําไปบูรณาการกับทัศนคติท่ีดี

ตอชนบทในปจจัยดานความตองการสวนบุคคล 

2) การยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน: ตรงกับความตองการดาน 

สวนบุคคล ในประเด็นการยกยองเชิงวิชาชีพ (Professional Recognition) เปนกลยุทธทางสังคม ท่ี

เปนการใหรางวัลแพทยดีเดนในชนบท เสริมขวัญกําลังใจและจิตวิญญาณของแพทยชนบทท่ีปฏิบัติ 

งานในโรงพยาบาลชุมชนเปนเวลานาน และมีผลงานดีเดนเชิงประจักษ แตการยอมรับวาเปนสวน

หนึ่งของชุมชนเปนการยกยองเชิงสังคม (Social Recognition) ความหมายจะกวางกวาการยกยอง
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เชิงวิชาชีพ คานิยมเชิงวิชาชีพจะเนนความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ซ่ึงสวนใหญเปนอาจารยในโรงเรียน

แพทย แมวารางวัลการยกยองเชิงวิชาชีพท่ีไดจากโรงเรียนแพทย เปนรางวัลใหแพทยชนบทท่ีมีการ

ปฏิบัติงานท่ีดีในชนบทเปนเวลานาน แตแพทยเหลานี้ก็เปนตัวแบบแพทยท่ีอยูในชนบท ไมใช

อาจารยในโรงเรียนแพทย  แพทยผูบรหิารทานหนึ่งกลาววา “... แพทยรุนใหมมีความตั้งใจ ความใส

ใจท่ีจะลงไปดูแลชุมชนนอย Role Model ท่ีเปนแพทยชนบทดีเดน นองไม Get  ตองเปน Role 

Model ในโรงเรียนแพทย เปนอาจารยโรงเรียนแพทยท่ีอยูในชนบท เปนคนสอนนักศึกษาแพทย 

สรางแรงบันดาลใจใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน...” แนวความคิดนี้ตรงกับนายแพทย พิเชฐ 

บัญญัติ แพทยชนบทดีเดน ท่ีเสนอหลักสูตรเวชศาสตรชนบท (Rural Medicine) ใน Website 

โรงพยาบาลบานตาก  วาเปนสาขาตอยอดของเวชปฏิบัติครอบครัวหรือเวชปฏิบัติท่ัวไป แพทยท่ี

ผานหลักสูตรนี้ตองมีแรงจูงใจคงอยูในชนบท และเปนแหลงฝกแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร

ชนบท โดยการเปนเครือขายกับโรงเรียนแพทยหรือมหาวิทยาลัย (พิเชฐ บัญญัต,ิ 2548) เม่ือ

ผสมผสานกับตัวแบบเชิงบทบาทในโรงพยาบาลชุมชน (Role Model) ท่ีกลาวมา อาจารยแพทย

ชนบทท่ีเปนจริงก็คือ แพทยชนบทดีเดนท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศนั่นเอง ความหมายของการยกยอง

เชิงสังคมนาจะใกลเคียงกับรางวัลท่ีไดจากชมรมแพทยชนบท เปนการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน 

ไดรับการยอมรับและความศรัทธาจากชาวบาน  แตรางวัลดเีดนเหลานี้ปหนึ่งจะมีเพียงไมกี่คน การ

ยกยองเชิงสังคมจะกวางกวา เพราะแพทยทุกคนที่คงอยูชนบทมาเปนเวลานาน จะไดรับการยอมรับ

วาเปนสวนหนึ่งของชุมชน “...เดินไปไหน คนไขรูจัก...” เปนคุณคาท่ีไดรับในการอยูโรงพยาบาล

ชุมชน ไดใกลชิดชุมชน ทํางานใหกับสังคมเล็ก ๆ ทํางานเชิงสังคม เชิงสงเสริมปองกันไดมากกวา  

โดยสรุปปจจัยการยกยองเชิงวิชาชีพในปจจัยดานความตองการสวน 

บุคคล ผูวิจัยจึงขอคัดออกเนื่องจากมีความหมายท่ีแคบเกินไป นํามาบูรณาการกับตัวแปรการยอมรับ

วาเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนตัวแปรใหมในกลุมปจจัยความตองการของชุมชนในเขตชนบท คือ 

การยกยองเชิงสังคม ซ่ึงมีความหมายท่ีกวางกวาและครอบคลุมกวาการยกยองเชิงวิชาชีพ  

3) การบริการใหกับครอบครัวในชนบท: ตรงกับการบริการใหกับ 

ครอบครัวในชนบทในโมเดลเชิงทฤษฎี ในตางประเทศมาตรการหนึ่งท่ีจะใหแพทยคงอยูในชนบท 

ตองมีการเสนองานใหกับภรรยาของแพทยในพ้ืนท่ีเดียวกัน โรงเรียนของลูกในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมี

คุณภาพไมแตกตางจากในเมือง เปนการสรางความสมดุลของชีวิตกับงานตั้งแตเริ่มตน (Nestman, 

1998; BCMA Rural Issues Committee, 1998; Richards, 2001; Humphreys et al., 2002; Rourke, 

2008) ในขณะท่ีประเทศไทยแพทยชนบทตองมีการแสวงหาความลงตัวของสูตรเหลานี้ดวยตนเอง 

การสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยู พบวา ชวงการพัฒนาวิชาชีพ: แพทยชนบท PI หลายทานไมไป

เรียนตอแพทยเฉพาะทางดวยเหตุผลวา ความรูเพียงพอในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน แต
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อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ ตองการดูแลพอแมท่ีอยูในภูมิลําเนาบานเกิด การเลือกพ้ืนท่ีในการ

ปฏิบัติงานของแพทยชนบท PI หลายทาน บานอยูอําเภอหนึ่ง แตจะไปปฏิบัติงานท่ีอําเภอใกลเคียง 

ไมอยากกลับไปบานตัวเอง แพทยกลาววา “...ไมกลับไปบานเพราะ...ญาติพ่ีนอง ไมคอยอยากรักษา

ญาติตัวเอง ปญหาเยอะ เรียกรองมาก ทําใหถูกใจลําบาก เลยเล่ียงไมไป...” แพทยเหลานีมี้อายุ 25-30 

ป ซ่ึงเปนชวงการจบการศึกษาแพทยมาใหม ๆ ขาดความอาวุโส ชาวบานจะเรียกวา “หมอเด็ก” ซ่ึง

ความเช่ือถือท่ีชาวบานใหจะเปน “หมอใหญ” หรือแพทยอาวุโส ซ่ึงเม่ือแพทยมีอายุมากขึ้น ความ

อาวุโสเพ่ิมขึ้นอาจกลับไปถ่ินฐานเดิมของตนเอง ชวงการหารายได: พบวา มีความชัดเจนขึ้นของ

การหารายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี

เดียวกบัภูมิลําเนาตนเอง เปนการดูแลครอบครัวอยางใกลชิดในภูมิลําเนาตนเองหรือใกลเคียง และ

แพทยบางทานก็ตั้งถ่ินฐานใหมในจังหวัดนครราชสีมา ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน

และระยะปลาย: มีความชัดเจนขึ้นของความสมดุลของชีวิตกับงานหรือความลงตัวของครอบครัว 

ไดแก ภรรยาทํางานท่ีเดียวกัน หรือออกจากงานชวยทํางานคลินิก และรับสงลูกไปโรงเรียน มีผลตอ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แมวาบางทานอาจมีปญหากับผูบริหารในการทํางาน แต

ถามีปจจัยอยูใกลบานและครอบครัว ก็อาจยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ชวงการยกยองเชิงสังคม: 

แพทยสวนใหญจะวางแผนปฏิบัติงานคงอยูในโรงพยาบาลจนถึงเกษียณอายุ นอกจากการไดรับ

ศรัทธาจากชาวบานและชุมชนแลว ปจจัยความรับผิดชอบครอบครัวก็เปนปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยู

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

โดยสรุปจากขอคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูใน 

โรงพยาบาลชุมชนทุกชวงอายุ ความรับผิดชอบครอบครัว นาจะเปนตัวแปรท่ีมีความหมายชัดเจน

กวา การใหบริการใหกับครอบครัวในชนบท ท่ีพบจากวรรณกรรมตางประเทศ ผูวิจัยจึงขอ

เปล่ียนตัวแปรการบริการใหกับครอบครัวในชนบท เปน ตัวแปรความรับผิดชอบตอครอบครัว   

4) การอยูใกลเมืองใหญ: การทบทวนวรรณกรรม พบวา การอยูใกล 

เมืองใหญ เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยเขตชนบท (Humphreys et al., 2002) 

ในกลุมแพทยท่ัวไปมีทิศทางการยายภูมิภาคในการปฏิบัติงาน จากเขตภูมิภาคท่ีหางไกลเขาสู

กรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงกลุมแพทยเฉพาะทางมีการยายภูมิภาคท่ีนอยกวา (ทักษพล ธรรมรังสี, 

พนา พงษชํานะภัย, ปยะ หาญวรวงศชัย, 2547) แมวาการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกของแพทย

ท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ตัวแปรดานระยะหางจากตัวจังหวัด ไมมีผลตอการตัด 

สินใจของแพทย แตปจจัยนี้อาจไปเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบครอบครัวและการตั้งถ่ินฐานใหม

ในเขตเมือง จึงไมแสดงผลท่ีชัดเจน การสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู พบวา แพทยท่ีสมรสแลว

หลายทานมีเหตุผลในการยายโรงพยาบาลชุมชนในการทํางานดวยเหตุผลใกลอําเภอเมือง เนื่องจาก
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ตองรับ-สงบุตรไปโรงเรียนในเมือง ซ่ึงมีศักยภาพท่ีพรอมกวาโรงเรียนในระดับอําเภอ ปจจัยการอยู

ใกลเมืองใหญนาจะแสดงถึงความเจริญของชุมชนในเขตชนบทท่ีจูงใจใหแพทยคงอยูในชนบท 

5) ส่ิงดึงดดูในเขตชนบท: การทบทวนวรรณกรรม พบวา ส่ิงดึงดูดใน 

เขตชนบท เชน สถานท่ีทองเท่ียว ชายทะเล หรือภูเขา เปนสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดแพทยใหคงอยูใน

เขตชนบท (Humphreys et al., 2002) เพราะเง่ือนไขเหลานี้ ยอมแสดงถึงความเจริญในชุมชน 

ลักษณะของชุมชนในเขตชนบทเหลานี้แสดงใหเห็นถึงระดับเศรษฐกิจ หรือรายไดของประชาชน

ในอําเภอนั้น เปนการบอกโดยออมถึงโอกาสการเปดคลินิกสวนตัวไดดี ควบคูกับการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล การสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู พบวา แพทยไมไดบอกโดยตรงถึงส่ิงดึงดูดในเขต

ชนบท แตในอําเภอท่ีเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา แพทยประจําและแพทยผูบริหาร

ในพ้ืนท่ีนั้นจะเปดคลินิกสวนตัว แพทยกลาววา “...รายไดคลินิก พออยูได...” เปนการแสดงวา

เศรษฐกิจของประชาชนในอําเภอนั้นดี แพทยเฉพาะทางท่ีไมไดเปดคลินิก กลาววา “...ตัวอําเภอไม

ควรเงียบเกินไป ไมนาเบ่ือมากนัก...” แพทยทานนี้ใหเหตุผลในการคงอยูวา ระบบการบริหารงาน

ในโรงพยาบาลท่ีดี เปนปจจัยหลัก แตปจจัยเสริมคือ การไมอยูหางไกลจากบาน และตัวอําเภอไม

ควรเงียบเกินไป ปจจัยส่ิงดึงดูดในเขตชนบท เชนเดียวกับปจจัยการอยูใกลเมืองใหญ แสดงถึงความ

เจริญของชุมชนในเขตชนบทท่ีจูงใจใหแพทยคงอยูในชนบท  

 

ตารางที่ 4.4 การคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชนในเขตกันดาร จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2551 

 

อําเภอที่ต้ัง

โรงพยาบาลชุมชน 

ประชากรใน

อําเภอ (คน) 

ระยะทางจาก

อําเภอเมือง (กม.) 

ระดับความ

กันดาร* 

จํานวน

แพทย (คน) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เฉล่ีย (ป) 

1. ลําทะเมนชัย 31,690 130 1 1 9.8 

2. เมืองยาง 27,947 115 1 1 5.5 

3. แกงสนามนาง 36,350 112 (1) 1 9.2 

4. บานเหลื่อม** 22,127 84 (1) 0 2.0 

5. โนนแดง 24,992 72 0 1 18.1 

6. ขามทะเลสอ 28,637 24 0 1 16.3 

7. ขามสะแกแสง 30,771 49 0 1 22.9 

8. วังน้ําเขียว 41,568 52 (1) 3 3.7 

9. เสิงสาง** 66,295 89 0 0 2.0 

 

หมายเหตุ: * ระดับความกันดาร: 0=ไมกันดาร, 1=กันดารระดับ 1, (1) =เคยอยูในกันดารระดับ 1 ปจจุบันเขตปกติ 

                  ** โรงพยาบาลชุมชนท่ีไมมีแพทยครบใชทุนคงอยู มีแตแพทยอยูในระหวางการใชทุน 
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6) ขนาดของชุมชน: ปจจัยนี้คือ ขนาดของชุมชน หรืออําเภอขนาดใหญ 

กลาง เล็ก ในโมเดลเชิงทฤษฎี ความเจริญของชุมชนเปนปจจัยดานชุมชนท่ีทําใหแพทยคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีนั้น ในทางตรงกันขาม ความกันดารและความหางไกลของชุมชน

จะเปนปจจัยท่ีทําใหแพทยยายออกจากพ้ืนท่ีนั้น มาตรการจูงใจดานคาตอบแทนใหแพทย และ

พยาบาลคงอยูในพ้ืนท่ี โดยเพ่ิมเงินเบ้ียเล้ียง 10,000 – 20,000 บาทในอําเภอกันดารระดับ 1 และ 2 

ตามลําดับ (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) ซ่ึงพบวา ในจังหวัด

นครราชสีมามีการจัดอันดับอําเภอเปนเขตกันดารระดับ 1 จํานวน 2 แหง และมีอดีตอําเภอกันดาร

ระดับ 1 อยู 3 แหง เม่ือนํามาวิเคราะหการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชนในเขตกันดาร ตาม

ระดับความกันดารท่ีกําหนดในปจจุบันและอดีต อําเภอท่ีอยูหางไกลจากอําเภอเมือง อําเภอขนาด

เล็กโดยดูจากจํานวนประชากร  พบวา อําเภอเขตกันดารปจจุบัน 2 แหงคือลําทะเมนชัยและเมืองยาง 

มีแพทยผูบริหารคงอยูเพียง 1 คนและมีระยะเวลาปฏิบัติงานนาน 5.5-9.8 ป อําเภอท่ีอดีตเปนเขต

กันดาร 3 แหง คือ แกงสนามนางถูกมองวาใกลอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บานเหล่ือมและวังน้ําเขียว 

ถูกมองวาเศรษฐกิจไดรับการพัฒนาแลว การคงอยูของแพทย พบวา โรงพยาบาลวังน้ําเขยีวสามารถ

แกปญหาการคงอยูของแพทยโดยระบบการบริหารงาน จํานวนแพทยคงอยูเพ่ิมขึ้น 3 คน ระยะเวลา

การคงอยูเพ่ิมขึ้นเปน 3.7 ป แตโรงพยาบาลแกงสนามนางยังเกิดปญหาเหมือนเดิม ปจจุบันเหลือแค

แพทยผูบริหารซ่ึงเปนแพทยพันธุใหมเพียงคนเดียว กับแพทยใชทุนป 1 หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 คน 

และโรงพยาบาลบานเหล่ือมท่ีแมแตแพทยผูบริหาร ก็หมุนเวียนอยูปฏิบัติงานในชวงระยะใชทุน

เทานั้น โรงพยาบาลเสิงสางเปนอีกแหงหนึ่งท่ีแมวาไมไดจัดอยูในเขตกนัดาร อําเภอขนาดใหญมี

ความเจริญพอสมควร แตอยูไกลจากตัวเมือง 89 กิโลเมตร จึงไมมีแพทยครบใชทุนคงอยูปฏิบัติงาน

อีกเชนกันในปนี้  โรงพยาบาลโนนแดงและโรงพยาบาลขามสะแกแสงอยูในเขตอําเภอเล็กและไกล

จากอําเภอเมือง จึงเหลือแพทยผูบริหารคงอยูเพียงทานเดียวเชนกัน สวนโรงพยาบาลขามทะเลสอ 

แมวาจะอยูใกลอําเภอเมือง แตเปนโรงพยาบาลในเขตอําเภอเล็ก ซ่ึงประสบปญหาการคงอยูของ

แพทยในลักษณะเดียวกัน (ตารางท่ี 4.4) การเพ่ิมแรงจูงใจในการคงอยูของแพทย และการปรับ

ระบบการบริหารงานในโรงพยาบาลควรไดรับการพิจารณาแกไขตอไป การสัมภาษณเชิงลึกแพทย

คงอยู พบวา แพทยผูบริหารท่ีคงอยูในอําเภอเขตกันดารเหลานีก้ลาวถึงแพทยประจําท่ีหมุนเวียนมา

ในชวงระยะใชทุนวา “...แพทยเอาโรงพยาบาลท่ีอยูไกล อําเภอเล็ก ความเจริญนอย เปนโรงพยาบาล

ทางผานระยะส้ัน ตามหนาท่ีใชทุน มีสวนรวมนอยกับทีมงาน ไมพัฒนา ไมสนใจงานชุมชน...” 

แพทยทานนี้เสนอใหโรงเรียนแพทยปรับระบบการเรียนการสอน เพ่ือใหแพทยจบใหมมีเจตคติรัก

ชุมชนเพ่ิมขึ้นและมีความรับผิดชอบกับสังคมชนบท “...แพทยขาดใจ...ไมมีใจท่ีจะอยูชุมชน ...ซ้ือ

ความเจริญมาใหอําเภอกันดาร คงเปนแรงจูงใจใหแพทยอยูนานกวานี้...” ปจจัยความเจริญของ
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ชุมชนในเขตชนบทยังเกี่ยวของกับส่ิงดึงดูดในชนบทเชิงพาณิชย การทองเท่ียว หรือภาวะเศรษฐกิจ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสงผลตอการหารายไดจากการเปดคลินิกสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาล รวมถึงการพักผอนหยอนใจ แตในสภาพปจจุบันมีมาตรการแรงจูงใจดาน

คาตอบแทนการไมปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสวนตัว (เงิน 10,000) เงินคาวิชาชีพแพทย (พ.ต.ส.) และเงิน

เบ้ียเล้ียงเหมาจาย ท่ีใหทดแทนสําหรับพ้ืนท่ีเขตชนบทและเขตชนบทที่หางไกล แตแพทยหลายทาน

เสนอวาเงินคาตอบแทนท่ีจูงใจ ตองมีความแตกตางจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป 

ตัวอยางเชนเงินคาเบ้ียเล้ียงเหมาจายในเขตกันดารระดับ 1-2 หรือการปฏิบัติงาน 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใต จึงจะเปนแรงจูงใจในการคงอยูของแพทยไดจริง ไมใชเงินคาวิชาชีพแพทย ท่ีแพทยไมวาอยู

โรงพยาบาลระดับไหนกไ็ดคาตอบแทนน้ีกนัเกือบทุกคน ในทํานองเดียวกันกับคาปรับในการชดใช

ทุนในโรงพยาบาลชุมชนของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป และแพทยเฉพาะทาง ควรเพ่ิมอัตรามากกวา 

400,000 บาททุกคน ไมใชแตเฉพาะแพทยในโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ระยะเวลาการใช

ทุนควรเปน 2 เทาของระยะเวลาในการเรียน และควรเพ่ิมมาตรการบังคับใชทุนสําหรับแพทยเฉพาะ

ทางมากกวาสัญญาใจและการชดใชเงิน โดยตองพิจารณาพ้ืนท่ีใกลเคียงของโรงพยาบาลชุมชนใน

การชดใชทุน รวมท้ังระบบการบริหารของโรงพยาบาลท่ีเอ้ือตอการคงอยูของแพทยเฉพาะทาง  

ขอสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทย พบวา ขนาดของชุมชน 

แสดงถึง ความเจริญของชุมชนในเขตชนบท มีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เม่ือ

บูรณาการกับอีก 2 ปจจัยคือ การอยูใกลเมืองใหญ และส่ิงดึงดูดในเขตชนบท เปนตัวแปรใหม คือ 

ความเจริญของชุมชนในเขตชนบท เปนปจจัยท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

  โดยสรุป ปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท ท่ีมีผลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยคงอยู 39 คนพบวา ตัวแปรวิธีดําเนิน 

ชีวิตในชนบท ผูวิจัยไดคดัออกไปบูรณาการกับทัศนคติท่ีดีตอชนบท ในกลุมปจจัยดานความตอง 

การสวนบุคคล เนื่องจากมีความหมายท่ีซํ้าซอนกัน ตัวแปรการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

ผูวิจัยนํามาบูรณาการกับตัวแปรการยกยองเชิงวิชาชีพ ในกลุมปจจัยดานความตองการสวนบุคคล 

เปนตัวแปรใหมคือ การยกยองเชิงสังคม ตัวแปรการบริการใหกับครอบครัวในชนบทปรับเปนตัว

แปรความรับผิดชอบตอครอบครัวเพราะมีความหมายตรงกับขอคนพบมากกวา ตัวแปรการอยูใกล 

เมืองใหญ ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท และขนาดของชุมชน มีขอคนพบวามีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน ผูวิจัยจึงบูรณาการเปนตัวแปรใหม คือ ความเจริญของชุมชนในเขต

ชนบท ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 3 ตัวแปรท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน ในภาพรวมกลุมปจจัยดานความ

ตองการของชุมชนในเขตชนบทจึงมี 3 ตัวแปรคือ ความเจริญของชุมชนในเขตชนบท การยกยอง

เชิงสังคม และความรับผิดชอบตอครอบครัว   
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 4.3.3 โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Causal Model): สรุปขอ

คนพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมาท่ีปฏิบัติ 

งานจริงในโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 39 คน จากแพทยคงอยูท้ังหมด 65 คน ผูวิจัยไดคัดบางตัว

แปรออก และบูรณาการตัวแปรเปนความหมายท่ีแตกตางไปจากเดิม พัฒนาเปนโมเดลเชิงสาเหตุ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี 4.3) 

ปจจัยดานบุคคล

- ทัศนคติที่ดีตอชนบท
- ภาระงานที่เหมาะสม
- คาตอบแทนจูงใจที่เหมาะสม

ปจจัยดานโรงพยาบาลชุมชน

- ระดับ/ขนาดโรงพยาบาลชุมชน
- ระบบบริหารในการดูแลผูปวย
ทางคลินิก

- ความสัมพันธกับผูบริหาร
และทีมงาน

ปจจัยดานชุมชนในเขตชนบท

- ความเจริญของชุมชนในเขต
ชนบท

- การยกยองเชิงสังคม
- ความรับผิดชอบตอครอบครัว

ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ 
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การตั้งถิ่นฐานที่อยู

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

-ระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงใน
 โรงพยาบาลชุมชน

ประเภทของแพทย
- ตําแหนง 
- วิชาชีพเฉพาะ
- การรับเขาศึกษา 
- รูปแบบการศึกษา

 
ภาพที่ 4.3 โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย  

 

4.3.3.1 ตัวแปรท่ีคัดออก: จากโมเดลเชิงทฤษฎีสําหรับการคงอยูของแพทยใน 

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (ภาพท่ี 3.6) และขอคนพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงขอ

สรุปตัวแปรท่ีคัดออกดังนี ้

   1) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: คัดท้ิงความหมายของตัว

แปรในความหมายท่ี 1 และ 2 และเลือกความหมายที่ 3 (ภาพท่ี 3.6) ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชนหลังครบใชทุน 2 ป นับตอเนื่องหลังจากศึกษาตอแพทยเฉพาะทางและกลับมาใช

ทุนในโรงพยาบาลชุมชนอยางนอย 1 ป โดยไมนับชวงเวลาการศึกษาตอในโรงเรียนแพทย  

   2) ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล: ผูวิจัยตัดปจจัยการศึกษาในเขต

ชนบท และภูมิลําเนาในเขตชนบท ไปจัดกลุมตัวแปรใหมในขอมูลสวนบุคคล และประเภทของ

แพทย ตัวแปรการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี และลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน คัดออกไป     
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บูรณาการรวมกับตัวแปรในกลุมปจจัยดานโรงพยาบาลชุมชน สวนการยกยองเชิงวิชาชีพ คัดออก 

ไปบูรณาการกับตัวแปรในกลุมปจจัยดานชุมชนในเขตชนบท   

   3) ปจจยัดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน: ตัวแปรการบังคับ

ชดใชทุน และการใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผูวิจัยขอคัดออกจากโมเดล

เนื่องจากตัวแปรนี้กลายเปนตัวคงท่ี ไมผันแปร ตามเกณฑการคัดเลือกแพทยท่ีครบใชทุน และ

กลับมาปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากศึกษาแพทยเฉพาะทางจบอยางนอย 1 ป 

ผูวิจัยไดคัดตัวแปรการดูแลผูปวยทางคลินิก ความหลากหลายของการปฏิบัติงาน ออกไปบูรณาการ

กับตัวแปรการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี และลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน เปนตัวแปรใหมคือ

ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก  

   4) ปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท: ตัวแปรขนาดของ

ชุมชนปรับเปล่ียนเปนความเจริญของชุมชนในเขตชนบท ซ่ึงมีความหมายท่ีชัดเจนกวา ผูวิจัยได

บูรณาการกับการอยูใกลเมืองใหญ และส่ิงดึงดูดในเขตชนบท ดังนั้นจึงไดตัดตัวแปรการอยูใกล

เมืองใหญและส่ิงดึงดูดในเขตชนบทออกไป สวนตัวแปรวิธีดําเนินชีวิตในชนบท นําไปบูรณาการ

กับทัศนคติท่ีดีตอชนบท และคัดตัวแปรนี้ท้ิงไปเชนกัน ตัวแปรการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชนนําไปบูรณาการกับการยกยองเชิงวิชาชีพและเปล่ียนเปนการยกยองเชิงสังคม สวนตัวแปร

การบริการใหกับครอบครัวในชนบท ปรบัเปล่ียนเปนความรับผิดชอบตอครอบครัวในบริบทของ

ประเทศไทยแทน 

  4.3.3.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: แบงเปน 5 

สวนมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี 4.3) 

   1) ขอมูลสวนบุคคล: เปนกลุมตัวแปรท่ีบริหารเปล่ียนแปลงไมได ไดแก 

(1) เพศ  (2) อายุ (3) สถานภาพสมรส ประกอบดวย สถานภาพโสด แตงงานแตยังไมมีบุตร และ

แตงงานมีบุตร (4) ภูมิลําเนาบานเกิด ซ่ึงจากงานวิจัย พบวาครอบคลุมตัวแปรการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู

ใหมของแพทย ซ่ึงแพทยหลายทานภูมิลําเนาบานเกิดอยูท่ีอ่ืน แตไดตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมตามภรรยา 

ขอมูลสวนบุคคลเปนตัวทํานายการคงอยูของแพทยไดสวนหนึ่ง แตไมสามารถบริหารเปล่ียนแปลง

ในตัวแปรนี้ได เนื่องจากขอมูลผันแปรไปตามเวลา และแพทยเปนผูตัดสินใจเลือกเปล่ียนสถานภาพ

สวนตัวและการตั้งถ่ินฐานตัวเอง 

   2) ประเภทของแพทย: เปนกลุมตัวแปรท่ีบริหารเปล่ียนแปลงได มีดังนี้   

(1) ตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการ และแพทยประจําการ (2) วิชาชีพเฉพาะ ไดแก แพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป (GP) และแพทยเฉพาะทาง (Specialist) (3) การรับเขาศึกษา ไดแก แพทยชนบท (PI) แพทย

พันธุใหม (New Tract) และระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (Entrance) (4) รูปแบบการศึกษา 
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ไดแก หลักสูตรการอบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 

หลักสูตร Problem-based Learning-PBL การศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนกลาง และการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค กลุมตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรเชิงนโยบาย ท่ีสามารถปรับเปล่ียนเพื่อให

แพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนยาวนานขึ้น 

   3) ปจจัยดานบุคคล: หลังจากคัดตัวแปรบางตัวท่ีซํ้าซอนออกไป กลุมตัว

แปรปจจัยดานความตองการสวนบุคคล เหลืออยู 3 ตัวแปร คือ (1) ทัศนคตท่ีิดีตอชนบท: เปน

ทัศนคติและพ้ืนฐานสวนตัวท่ีเปนคนชนบท รักชนบท ชอบวิธีดําเนินชีวิตในชนบท ชอบธรรมชาติ 

แมวาจะไมไดมีพ้ืนฐานเปนคนชนบท แตจะรูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน ชอบสันโดษ 

เปนความรูสึกท่ีสอดคลองในการปฏิบัติงานในเขตชนบท (2) ภาระงานท่ีเหมาะสม: เปนภาระงานท่ี

หนักในโรงพยาบาลชุมชน แตมีการแบงงานท่ีเหมาะสมกับแพทยผูรวมงานและทีมงาน เม่ือมี

พ้ืนฐานทัศนคติท่ีดีตอชนบท ภาระงานในการดูแลผูปวยเปนงานท่ีมีคุณคา มีความสนุกในการ

ทํางาน ไมเบ่ือในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (3) คาตอบแทนจูงใจท่ีเหมาะสม: เปน

คาตอบแทนท่ีมีความแตกตางระหวางการปฏิบัตงิานในเขตชนบทและในเมือง คือ เบ้ียเล้ียงเหมาจาย

ในเขตปกติและเขตกันดารระดับ 1-2 ท่ีจายใหเฉพาะแพทยท่ีทํางานในโรงพยาบาลชุมชน และการ

จายเงิน พ.ต.ส. 10,000 บาทจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมากกวา 4 ป  

   4) ปจจัยดานโรงพยาบาลชุมชน: เปนกลุมตัวแปรปจจยัดานความตองการ

ขององคการหรือโรงพยาบาลชุมชน เหลืออยู 3 ตัวแปรเชนกันดังนี ้ (1) ระดับ/ขนาดโรงพยาบาล

ชุมชน: อาจแบงตาม GIS หรือจํานวนเตียงโรงพยาบาล (2) ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทาง

คลินิก: เปนระบบบริหารภายในโรงพยาบาลท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของแพทยเฉพาะทาง 

การปฏิบัติงานหลากหลายของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี มี

เวลาหยุดพักเพ่ือไปฝกอบรมพัฒนาความรูของตนเอง และสามารถไดอยูเวรปฏิบัติงานในสาขา

เฉพาะทางท่ีตนเองมีความชํานาญ  (3) ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน: การทํางานของแพทย

ในโรงพยาบาลตองมีความสัมพันธท่ีดีกับผูบริหารและทีมงาน แพทยไมสามารถปฏิบัติงานอยาง

โดดเดี่ยวในโรงพยาบาลชุมชนได เพ่ือลดความเส่ียงในการใหบริการผูปวยเชิงคุณภาพ  

   5) ปจจัยดานชุมชนในเขตชนบท: เปนกลุมตัวแปรปจจัยดานความตอง 

การของชุมชนในเขตชนบท มี 3 ตัวแปรคือ (1) ความเจริญของชุมชนในเขตชนบท: อาจแบงเปน

ขนาดของอําเภอใหญ กลาง เล็ก ตามจํานวนประชากร ระยะทางหางจากอําเภอเมือง การอยูใกล

เมืองใหญ และส่ิงดึงดูดในเขตชนบท รวมถึงระดับความกันดาร ซ่ึงมีผลตอเงินจูงใจคาเบ้ียเล้ียง

กันดาร (2) การยกยองเชิงสังคม: หรือการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน ไดรับการยอมรับและ

ศรัทธาจากชาวบาน เนื่องจากมีการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชุมชนมานาน ตัวแปรนี้รวมการไดรับรางวัล
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จากการยกยองเชิงวิชาชีพเชนรางวัลแพทยดีเดน (3) ความรับผิดชอบตอครอบครัว:เปนความลงตัว

ของครอบครัวหรือความสมดุลของชีวิตกับงาน เชน การทํางานในภูมิลําเนาใกลบาน ภรรยาปฏิบัต ิ

งานในท่ีทํางานเดียวกันหรือใกลเคียง ชวยกันหารายไดเสริมจากการทําคลินิกสวนตัว การรับ-สง

บุตรท่ีโรงเรียนใกลบาน  

 

 4.3.4 โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระดับปจเจกบุคคล: โมเดล

เชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เปนโมเดลของตัวแปรหลายระดับ (Multi-

level) ท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยทําใหไมสามารถทําการทดสอบไดเชิงปริมาณ ผูวิจัย

จําเปนตองวัดในระดับปจเจกบุคคล (Individual Level) ระดับเดียว จึงจะสามารถทําการทดสอบเชิง

ปริมาณได จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ในการตัดสินใจของปจเจก

บุคคลในการคงอยู จะมีลําดับการมากอนหลังดังนี้ (ภาพท่ี 4.4) 

  4.3.4.1 ความพึงพอใจของแพทย (Physician Satisfaction): เปนความพึงพอใจใน

งาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจทางอารมณของบุคคลท่ีเปนผลจากประสบการณท่ี

ไดรับจากการทํางาน (Locke, 1969) ซ่ึงแตกตางตามทัศนคติของแตละบุคคล ลักษณะสวนบุคคล

ของแพทยไดแก ตําแหนง วิชาชีพเฉพาะ การรับเขาศึกษา และรูปแบบการศึกษา เปนท่ีมาของ

ทัศนคติท่ีดีตอชนบท การวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา วิชาชีพแพทยเวชปฏิบัตท่ัิวไป การรับเขาศึกษาโดย

ระบบแพทยชนบทและแพทยพันธุใหม รูปแบบการศึกษาตามหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว และ

การเรียนจากปญหาผูปวยเปนพ้ืนฐาน มีผลตอทัศนคติท่ีดีตอชนบท แพทยท่ีอยูในตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบดานงานบริหาร และแพทยท่ีอยูในภูมิลําเนา

บานเกิด หรือตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมท่ีเดียวกับสถานท่ีทํางาน พบวาคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดนาน   

  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศชาย อายุท่ีมากขึ้น แพทยท่ีสมรสแลว ภูมิลําเนา     

บานเกิดหรือการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมในจังหวัดหรืออําเภอท่ีเดียวกบัท่ีทํางาน มีผลตอทัศนคติท่ีดีตอ

ชนบท และสงผลตอการรับรูของแพทยตอระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก ครอบคลุมการ

บริหารบุคลากร คาตอบแทนท่ีจูงใจใหคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน และการบริหารส่ิงแวดลอมและ

สวัสดิการของโรงพยาบาล แพทยไดรับการยอมรับจากแพทยเพ่ือนรวมงานและทีมงาน และไดรับ

การยอมรับจากชุมชนในเขตชนบท ในภาพรวมทําใหแพทยเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชน ความพึงพอใจของแพทยอาจแบงเปนมิติตาง ๆ ได 4 มิติ คือ มิติดานงาน มิติดาน

รายได มิติดานสภาพแวดลอมของงาน และมิติดานชุมชน ความพึงพอใจของแพทยสงผลตอการ  

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  ลักษณะสวนบุคคล ท้ังขอมูลสวนบุคคลและประเภทของ

แพทยมีอิทธิพลตอทัศนคติท่ีดีตอชนบทของแพทย สงผลตอการรับรูของแพทยในมิติดานงาน มิติ
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ดานรายได สภาพแวดลอมของงานและชุมชน ทําใหเกิดความพึงพอใจของแพทยในการปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลชุมชน และสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ลักษณะสวนบุคคล

เปนปจจัยท่ีเปนตัวทํานายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ไดทําการทดสอบเชิงสถิติเบ้ือง 

ตนจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา/การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู 

ตําแหนง รูปแบบการศึกษา มีผลตอการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) 

(ตารางท่ี 4.1) ซ่ึงตองมีการทดสอบเชิงปริมาณในแพทยท่ัวประเทศตอไป 

การคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน 
(Physician Retention in 
Community Hospital)

ความพึงพอใจของแพทย 

(Physician Satisfaction)

มิติดานงาน 

มิติดานรายได 

มิติดานสภาพแวดลอมของงาน

มิติดานชุมชน 

บริบทของงาน

(Job Context)

ความจําเปนของครอบครัว 

(Kinship Responsibility)

การจัดการ
ปฏิบัติการทางการ

แพทย (Medical 

Operation  

Management)

เบ้ียเลี้ยงเหมา
จายพ้ืนท่ีปกติ/

กันดาร 

(District  

Supplement 

Compensation)

ขนาดโรงพยาบาล

ชุมชน (Size Level)

ลักษณะของงาน

(Job Content)

บริบทของชุมชน

(Community  Context)

ลักษณะของรายได

(Income Characteristic)

ลักษณะสวนบุคคล

(Personal Characteristics)

 
ภาพที่ 4.4 โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระดับปจเจกบุคคล  

 

4.3.4.2 ลักษณะของงาน (Job Content): ปจจัยลักษณะของงานหรือสภาพเนื้อหา 

ของงานท่ีทําใหแพทยเกิดความพึงพอใจในมิติดานงาน (Job Dimension) ประกอบดวย ปริมาณงาน

ท่ีไมหนักจนเกินกําลังของแพทยแตละคน หรือภาระงานท่ีเหมาะสม (Work Load) ในการตรวจ

รักษาผูปวยโดยเฉล่ีย ท่ีแผนกผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชนตอวันของแพทยแตละ

คน ลักษณะเฉพาะของงานท่ีตรงกับความชํานาญของแพทย (Job Characteristic) ถาเปนแพทยเวช

ปฏิบัติท่ัวไปโดยท่ัวไปตองการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายตรงกบัความทาทายของตนเอง สวนแพทย

เฉพาะทางก็ตองการปฏิบัติงานท่ีตรงกับความชํานาญเฉพาะดานของตนเอง ลักษณะของงานสงผล

โดยตรงตอการคงอยูของแพทยและโดยออมผานความพึงพอใจของแพทยในมิติดานงาน  ปจจัยท่ี

สงผลตอลักษณะของงานท่ีแพทยแตละคนตองการ ขึ้นกับ 2 ปจจัย 
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1) ขนาดของโรงพยาบาล (Size Level): ถาเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ 

(90-120 เตียงหรือระดับ 2.3) ก็จะมีแพทยเฉพาะทางหลายสาขา มีศักยภาพในการทํางานเฉพาะทาง

หลายดาน แตปริมาณงานจะมากกวาโรงพยาบาลขนาดเล็ก สวนโรงพยาบาลขนาดกลาง (60 เตียง

หรือระดับ 2.2) และขนาดเล็ก (30 เตียงหรือระดับ 2.1) จะมีศักยภาพนอยกวา แตปริมาณงานจะนอย

กวา รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงซ่ึงสวนใหญในระดับประเทศไดยกระดับขึ้นเปน 30 

เตียงหมดแลว แตกําลังคนดานแพทยอาจไมเพียงพอ และปฏิบัติงานจริงอยูในระดบั 10 เตียง สวน

ศูนยแพทยชุมชนหลายแหงยังปฏิบัติงานภายใตการสนับสนุนดานทรัพยากรจากโรงพยาบาลชุมชน

เดิมท่ีแยกออกมา  

2) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (Medical Operation  

Management): เปนระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิกของโรงพยาบาลท่ีมีผลตอแพทย ซ่ึง

เปนการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย ท้ังระบบการจัดแพทยประจําและแพทยเสริมหมุนเวียนแต

ละโรงพยาบาล ใหมีแพทยเพียงพอและสมดุลในการปฏิบัติงานแตละโรงพยาบาล รวมถึงการ

บริหารงานภายในโรงพยาบาลแตละแหง ในการจัดระบบการแบงงานใหเหมาะสมระหวางแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ท้ังการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตาม

ความตองการสวนบุคคลของแพทย  

  4.3.4.3 ลักษณะของรายได (Income Characteristic): ปจจัยลักษณะของรายไดท่ีทํา

ใหแพทยเกิดความพึงพอใจในมิติดานรายได (Income Dimension) ประกอบดวย คาตอบแทนจาก

ภาครัฐท่ีมีความแตกตางระหวางแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน กับโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไปหรอืโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคาตอบแทนท่ีจูงใจใหปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลชุมชน นอกจากคาตอบแทนจากภาครัฐอาจรวมจากรายไดอ่ืน ท่ีไดจากการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดจากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตชนบทของโรงพยาบาลชุมชนแหงนั้น ความพึง

พอใจของแพทยจึงเปนรายไดรวมท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชน ท้ังงานใน

โรงพยาบาลและงานเวชปฏิบัติสวนตัว ลักษณะของรายไดสงผลโดยตรงตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนและสงผลโดยออมผานความพึงพอใจของแพทยในมิติดานรายได ปจจัยท่ีสงผล

ตอลักษณะของรายได ขึ้นกับ 2 ปจจัย  

1) เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีเขตปกติ/กันดาร (District Supplement  

Compensation): นโยบายคาตอบแทนประเภทเบ้ียเล้ียงเหมาจายเฉพาะแพทย ท่ีปฏิบัติงานในรพ.

ชุมชนท้ังพ้ืนท่ีปกติ พ้ืนท่ีเขตกันดารระดับ 1 และ 2 และพ้ืนท่ีเขตเส่ียงภัย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 

ซ่ึงในปจจุบันมีการออกระเบียบคาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจายฉบับใหม จัดสรรใหเฉพาะแพทยท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เปนอัตรากาวหนาตามระยะเวลาท่ีคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
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ตามขอเสนอของชมรมแพทยชนบท มีผลบังคับในเดือนธันวาคม 2551 (สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข สํานักบริหาร กลุมกฎหมาย, 2551)ระดับพ้ืนท่ีท่ีไมกันดาร อาจมีความเจริญของชุมชน

เพียงพอในการเปดคลินิกเวชปฏิบัติสวนตัว  

2) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย(Medical Operation Management): 

เปนนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนแหง

นั้นในการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยภายในโรงพยาบาล และระบบคาตอบแทนพิเศษท่ีจูงใจ

ใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน  

  4.3.4.4 บริบทของงาน (Job Context): ความสัมพันธท่ีดีกับผูบริหารและทีมงาน 

(Interpersonal relation) คุณภาพของผูบริหารในการควบคุมบังคับบัญชา (Quality of Supervision) 

รวมถึงนโยบายของโรงพยาบาล (Hospital Policy) และสภาวะเง่ือนไขในการทํางานในโรงพยาบาล 

(Working Conditions) เปนปจจัยบริบทหรือสภาพแวดลอมของงาน (Job Context) ซ่ึงสงผลตอมิติ

ดานสภาพแวดลอมของความพึงพอใจของแพทย ขอคนพบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพใกลเคียงกับ

ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg  ซ่ึงกลาววา ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ทําหนาท่ีเพ่ิมความพึง

พอใจของงาน ในขณะท่ีปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) ทําหนาท่ีลดความไมพึงพอใจในงาน 

Herzberg กลาววา “...เม่ือปจจัยสุขอนามัยยังอยูในระดับต่ํากวาท่ีพนกังานจะยอมรับได เขาจะยังไม

เกิดความพึงพอใจในงาน เม่ือบริบทของงานอยูในระดับท่ียอมรับได พนักงานจะไมเกิดความไมพึง

พอใจในงาน (Job Dissatisfaction)  แตก็ยังไมเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) จุดนี้เปน

จุดเริ่มตนของปจจัยจูงใจ ท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน....” (Herzberg et al., 1959: 113-114) 

ในสวนของเงินเดือนซ่ึง Herzberg ไดจัดอยูในบริบทของงาน ผูวิจัยไดแยกออกเปนลักษณะของ

รายไดของแพทย เนื่องจากมีลักษณะพิเศษท่ีมากกวาเงินเดือนตามปกติ สวนปจจัยจูงใจไดแยกไวใน

ลักษณะของงานซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจของแพทยในมิติดานงาน บริบทของงานสงผลโดยตรง

ตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน และโดยออมผานความพึงพอใจของแพทยในมิติดาน

สภาพแวดลอมของงาน ปจจัยท่ีสงผลตอบริบทของงานมี 2 ปจจัย ไดแก  

1) ขนาดของโรงพยาบาลชุมชน: ถาโรงพยาบาลมีขนาดเล็ก จะเปน 

เง่ือนไขท่ีทําใหมีความใกลชิดกับผูบริหารและทีมงาน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดี ถามีขนาดใหญอาจ

ใกลชิดกับผูบริหารและทีมงานนอย แตถามีนโยบายการบริหาร งานแบบโรงพยาบาลท่ีผานการ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) มีระบบการทํางานเปนทีม และมีบรรยากาศ

ในการทํางานท่ีดี จะสงผลตอบริบทของงาน และความพึงพอใจของแพทยในมิติดานสภาพแวด 

ลอมของงาน สงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  
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2) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย(Medical Operation Management):  

เปนการจัดระบบการปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยระหวางแพทยในโรงพยาบาล การบริหารจัดการ

ดานเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัย ระบบสวัสดิการของแพทย รวมถึงคาตอบแทนของแพทยใน

โรงพยาบาล การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีดี ตัวอยางเชน การจัดระบบการพูดคุยอยาง

สมํ่าเสมอในองคกรแพทย ระบบการแบงงานบริการในการดูแลผูปวยระหวางแพทยในโรงพยาบาล 

ท้ังในและนอกเวลาราชการ การกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการดูแลผูปวยอยางมี

คุณภาพรวมกันระหวางแพทยและทีมงาน สงผลตอบริบทของงานหรือสภาพแวดลอมของงานท่ีทํา

ใหแพทยเกิดความพึงพอใจ  

  4.3.4.5 บริบทของชุมชน (Community Context): การไดรับการยอมรับวาเปนสวน

หนึ่งของชุมชนในเขตชนบท หรือการยกยองเชิงสังคม (Social Recognition) เปนการไดรับการ

ยอมรับและศรัทธาจากชาวบาน Herzberg จัดการยอมรับนับถือ (Feeling of Recognition) หรือการ

ยกยองเชิงสังคม (Social Recognition) หรือการยกยองเชิงวิชาชีพ (Professional Recognition) ไวใน

กลุมปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ซ่ึงรวมถึงการไดรับการยอมรับความคิดเห็นของตนเองจาก

ผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน หรือการไดรับการยกยองภายในองคการดวย แตปจจัยนี้ไดแยกออกไป

รวมในบริบทของงานแลว ในสวนบริบทของชุมชนจึงเกี่ยวของกบัภายนอกองคการ ซ่ึงสะทอนถึง

ผลการปฏิบัติงานของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ท่ีสงผลใหกับชาวบานผูรับบริการในพ้ืนท่ีนั้น 

เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญใหแพทยคงอยูปฏิบัติงานในชุมชนเขตชนบทไดยาวนาน บริบทของชุมชน

สงผลโดยตรงตอการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชน และสงผลโดยออมผานความพึงพอใจของแพทย

ในมิติดานชุมชน ปจจัยท่ีสงผลตอบริบทของชุมชน ไดแก เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดารหรือ

ขนาดของชุมชนเขตชนบท ถาเปนเขตกันดารหางไกล จะมีความใกลชิดของประชาชนผูรับบริการ

กับแพทยผูใหบริการ มากกวาเขตชนบทท่ีเปนชุมชนขนาดใหญใกลเขตเมืองหรือเจริญกวา เบ้ียเล้ียง

เหมาจายของแพทยในอัตราใหมท่ีเพ่ิงประกาศใชในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 (สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย, 2551) มีอัตราท่ีแตกตางกันในพ้ืนท่ีปกติ เขต

กันดารระดับ 1 และ 2 และมีอัตรากาวหนาตามระยะเวลาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

  4.3.4.6 ความจําเปนของครอบครัว (Kinship Responsibility): ความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวท่ีเปนความลงตัวของครอบครัวหรือความสมดุลของชีวิตกับงาน จะแตกตางกันไปใน

ลักษณะสวนบุคคลของแพทย ซ่ึงเปนความจําเปนของครอบครัวท่ีตองการดูแลอยางใกลชิด เชน 

มารดามีโรคเรื้อรังและขาดผูดูแล การรับ-สงบุตรท่ีโรงเรียนใกลบาน เปนตน ความจําเปนของ

ครอบครัวสงผลตอความพึงพอใจของแพทยในมิติดานชุมชน และสงผลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน 
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4.3.5 โมเดลการทดสอบเชิงปริมาณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Testing 

Model): เม่ือปรับโมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จากปจจัยหลายระดับ 

มาสู ระดับปจเจกบุคคลระดับเดียว (ภาพท่ี4.4) ผูวิจัยไดวิเคราะหเสนทางและสรางโมเดลการ

ทดสอบเชิงปริมาณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี 4.5)  

 

4.3.6 สมมติฐานเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: จากการทบทวน

ปรากฏการณและการทบทวนวรรณกรรมนํามาสูโมเดลเชิงทฤษฎี การวิจัยเชิงคุณภาพนํามาสูโมเดล

เชิงสาเหตุ ตอเนื่องเปนโมเดลการทดสอบเชิงปริมาณ ซ่ึงในโมเดลนี้ผูวิจัยไดตัดตัวแปรตําแหนง

และตัวแปรอายอุอกไป ในกรณขีองตัวแปรตําแหนง (POS) ผูวิจัยไดแยกเฉพาะกลุมแพทยท่ีใชทุน

ครบ ท้ังตําแหนงผูอํานวยการและแพทยประจําท้ังหมดมาวิเคราะห จึงเปนตัวแปรควบคุม 

(Moderator) ตัวแปรอายุ (AGE) เปนตัวแปรเชิงบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไมได สวนใหญจะผันแปร  

ไปตามระยะเวลาการคงอยูของแพทยโดยตรง เพ่ือใหการพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนมีความชัดเจนในการทํานายการคงอยูของแพทย และมีประโยชนในการใหขอ 

เสนอเชิงนโยบาย ผูวจิัยจึงนําตัวแปรอายุมาเปนตัวแปรควบคุม โดยแบงกลุมแพทยคงอยูเปน 2 กลุม 

ตามชวงอายุของแพทยจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี ้  

4.3.6.1 ชวงคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป): เปนชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ 25-30  

ป) และชวงการหารายได (อายุ 31-35 ป) เปนการแสดงถึงชวงชีวิตหลังใชทุนครบในชวงแรก ท่ี

แพทยตัดสินใจคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ทามกลางกระแสการลาศึกษาตอแพทยเฉพาะทางของ

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) ในชวงอายุนี้จะรวมกลุมแพทยเฉพาะทางท่ีกลับจากการศึกษา มา

ปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน ตองตอสูทางความคิดระหวางการหารายไดสูงมากใน

โรงพยาบาลเอกชน กับการปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลภาครัฐ รายไดไมสูงมาก แตไดรับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีในชนบท กลุมแพทยในชวงอายุนี ้ มีปจจัยหลักอะไรท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

4.3.6.2 ชวงคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป): เปนชวงความสมดลุของชีวิตกับงาน 

ระยะตน (อายุ 36-40 ป) ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย (อายุ 41-50 ป) และชวงการ  

ยกยองเชิงสังคม (อายุมากกวา 50 ป) เปนการแสดงถึงชวงชีวิตหลังใชทุนครบในชวงหลัง ท่ีการลา

ศึกษาตอแพทยเฉพาะทางไมเขามาเกี่ยวของ แมวาในชวงหนึ่งแพทยบางทานอาจเคยคิดจะสมัคร

เรียนตอ แตเม่ือไมสามารถศึกษาตอได อายุมากขึ้นก็จะกาวเขามาสูชวงความสมดุลของชีวิตกับงาน 

และเม่ือเขาสูชวงการยกยองเชิงสังคมก็จะอยูตอจนเกษียณไดไมยากนัก ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนในกลุมชวงอายุนี้ยอมแตกตางจากกลุมแรก ผูวิจัยจึง
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วิเคราะหตามกลุมชวงอายุเปน 2 โมเดล คือโมเดลการคงอยูระยะตนของแพทย (อายุ ≤ 35ป) และ

โมเดลการคงอยูระยะปลายของแพทย (อายุ >35ป) ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 การวิเคราะหเสนทางนํามาสูการสรางสมมติฐานเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน เปนสมการเชิงโครงสราง 6 สมการ มีรายละเอียดดงัตอไปนี้  

การคงอยูของแพทย    
ในโรงพยาบาลชุมชน       

( RET)

ความพึงพอใจ

ของแพทย 
(PSAT)

บริบทของงาน (CON)

ความจําเปนของครอบครัว 

(KIN)

ขนาดรพ.ชุมชน 

(BED)

ลักษณะงาน (JOB)

บริบทของชุมชน(COM)

ลักษณะรายได (INC)

เพศ 

(SEX)

สมรส 

(MAR)

ท่ีอยู 

(HAB)

วิชาชีพ

ท่ัวไป (GP)

รับเขาศึกษา 

(EN)

รูปแบบ

ศึกษา (L)

เบ้ียเลี้ยงเหมา

จายพ้ืนท่ีปกติ/

กันดาร (DSC)

การจัดการ

ปฏิบัติการทางการ

แพทย (OM)

 
ภาพที่ 4.5 โมเดลการทดสอบเชิงปริมาณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

 

1. (RET) = β1 (SEX) + β2 (MAR) + β3 (HAB) + β4 (GP) + β5 (EN) + β6 (L) + 
            β7 (PSAT) +β8 (KIN) + β 9 (JOB) + β10 (INC) + β11 (CON) + β12 (COM) 

2. (PSAT) = β13 (SEX) + β14 (MAR) + β15 (HAB) + β16 (GP) + β17 (EN) + β18 (L)+   

                   β19 (KIN) + β20 (JOB) + β21 (INC) + β22 (CON) + β23 (COM) 

3. (JOB)       = β24 (OM) + β25 (BED) 

4. (INC)        = β 26 (OM) + β27 (DSC) 

5. (CON)      = β 28 (OM) + β29 (BED)               

6. (COM)      = β 30 (DSC)  

ความหมายคํายอของตัวแปร 

RET   = การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

      (Physician Retention in Community Hospital) 
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PSAT   = ความพึงพอใจของแพทยตอการจัดการดานงานในรพ.ชุมชน 

                    (Physician Satisfaction) 

KIN   = ความจําเปนของครอบครัว (Kinship Responsibility)  

JOB   = ลักษณะของงานท่ีแพทยปฏิบัติ (Job Content) 

INC   = ลักษณะของรายไดท่ีแพทยไดรับ (Income Characteristic) 

CON   = บริบทหรือสภาพแวดลอมของงานท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู (Job Context) 

COM  = บริบทหรือสภาพชุมชนในเขตชนบทท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู  

   (Community Context) 

OM   = การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู  

                      (Medical Operation Management) 

BED   = ขนาดโรงพยาบาลชุมชน (จํานวนเตียง) ท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู (Size Level) 

DSC   = เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดารในเขตชนบทของโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทย 

                               ปฏิบัติงานอยู (District Supplement Compensation) 

SEX  = เพศของแพทย 

MAR   = สถานภาพสมรสของแพทย 

HAB   = การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู หรือภูมิลําเนาเดิมของแพทย 

GP   = วิชาชีพแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (General Practice) หรือวิชาชีพเฉพาะของแพทย  

      (Specialist) 

EN   = การรับเขาศึกษาแพทย  

L   = รูปแบบการศึกษาของแพทย 

 

 โดยสรุป ในบทนี้ผูวิจัยไดเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งแตระเบียบวิธีและผลการศึกษา 

นํามาปรับโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เปนโมเดลเชิงสาเหตุการ     

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แตเนื่องจากตัวแปรในโมเดลเปนตัวแปรหลายระดับ ผูวิจัยจึง

ไดปรับเปนโมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยระดับปจเจกบุคคล และโมเดลการทดสอบเชิง

ปริมาณ ตั้งสมมติฐานเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน การดําเนินการทดสอบ

โมเดลและสมมติฐานดําเนินการในแพทยท่ียังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ มีรายละเอียด

ของการดําเนินการในบทตอไป.  



บทท่ี 5 
 

การวิจัยเชิงปริมาณ: ระเบียบวิธีและผลการศึกษา 
 

5.1 ความนํา 
 

การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบโมเดลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ท่ีไดพัฒนาเบ้ืองตนในขั้นตอนแรก มีการปรับโมเดลใน

ขั้นตอนท่ีสอง และนํามาทดสอบวาสอดคลองกับบริบทท่ีเปนจริงท่ัวประเทศไทยหรือไม มีราย 

ละเอียด 3 ขอดังนี ้

              5.1.1 เพ่ือคนหาปจจัยหลักหรือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล 

ชุมชน ท่ัวประเทศไทย 

             5.1.2 เพ่ือนําปจจัยหลักท่ีคนพบมาทดสอบเชิงประจักษ โดยใชการวเิคราะหเชิงสถิติขั้นสูง 

วาสอดคลองกับบริบทท่ีเปนจริงท่ัวประเทศไทยหรือไม 

5.1.3 เพ่ือพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ท่ีนาจะ 

ใชในการทํานายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศไทยได 

 
5.2 นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

5.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables): การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชนของแพทยใชทุนครบ โดยนับหลังจาก

ปฏิบัติงานใชทุน 2 ป ในโรงพยาบาลชุมชน ถาศึกษาตอแพทยเฉพาะทางโดยใชตนสังกัดใน

โรงพยาบาลชุมชนหรืออาจใชทุนอิสระ กลับมาใชทุนในโรงพยาบาลชุมชนอยางนอย 1 ป 

ตัวอยางเชน แพทยจบใหมทํางานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน 2 ป ปฏิบัติงานตอเนื่องใน

โรงพยาบาลหลังครบใชทุนเปนเวลา 1 ป หมายถึง ระยะเวลาปฏิบัติงาน คงอยู 1 ป ถาแพทยทานนี้

ไปเรียนตอแพทยเฉพาะทาง 3 ป และกลับมาปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน 1 ป จะมี
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ระยะเวลาปฏิบัติงานคงอยู 2 ป โดยนับชวงหลังใชทุนครบ 1 ป เวนชวงการไปเรียน 3 ป และนับ

ตอเนื่องหลังกลับมาปฏิบัติงานตอ 1 ป  รวมเปน 2 ป 

 

5.2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables): แบงเปน ตัวแปร 3 ระดับท่ีสงผลตอการ   

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี 4.4) 

5.2.2.1 ระดับแรก: เปนกลุมตัวแปรท่ีสงผลโดยตรงตอการคงอยูของแพทย 

ในโรงพยาบาลชุมชน ไดแก 1) ลักษณะสวนบุคคล: ประกอบดวย 8 ตัวแปร คือ เพศ สถานภาพ

สมรส การตั้งถ่ินฐานท่ีอยูหรือภูมิลําเนาเดิมของแพทย ตําแหนง วิชาชีพท่ัวไป การรับเขาศึกษา และ

รูปแบบการศึกษา 2) ความพึงพอใจของแพทย: ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติดานงาน มิติดานรายได 

มิติดานสภาพแวดลอมของงาน และมิติดานชุมชน 3) ความจําเปนของครอบครัว:  เปนความจําเปน

ของครอบครัวท่ีตองการดูแลอยางใกลชิดในเขตชนบท 4) ลักษณะของงาน: เปนปริมาณงานในการ

ตรวจผูปวย ลักษณะเฉพาะและความหลากหลายของงาน 5) ลักษณะรายได: เปนรายไดของแพทย 

6) บริบทของงาน: เปนสภาพแวดลอมของงาน 7) บริบทของชุมชน: เปนสภาพแวดลอมและ

ลักษณะของชุมชน  

5.2.2.2 ระดับสอง: เปนกลุมตัวแปรท่ีสงผลตอองคประกอบในมิติดานตาง ๆ 

ของความพึงพอใจของแพทย ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ไดแก 

1) ลักษณะสวนบุคคล: เปนภูมิหลังท่ีสงผลตอทัศนคติท่ีดีตอชนบท และความพึงพอใจของแพทย 

2) ลักษณะของงาน: สงผลตอมิติดานงานของความพึงพอใจ 3) ลักษณะของรายได: สงผลตอมิติ

ดานรายไดของความพึงพอใจ 4) บริบทของงาน: สงผลตอมิติดานสภาพแวดลอมงานของความ    

พึงพอใจ 5) บริบทของชุมชน: สงผลตอมิติดานชุมชนของความพึงพอใจ 6) ความจําเปนของ

ครอบครัว: สงผลตอมิติดานชุมชนของความพึงพอใจ  

5.2.2.3 ระดับสาม: เปนกลุมตัวแปรท่ีสงผลตอกลุมตัวแปรในระดบัสอง ซ่ึงสงผล 

ตอความพึงพอใจของแพทย และสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ไดแก 1) การ

จัดการปฏิบัติการทางการแพทย: เปนระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิกของโรงพยาบาลท่ีมี

ผลตอแพทยซ่ึงเปนการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย ผานการบริหารงานของผูอํานวยการและ

ทีมงานบริหารของโรงพยาบาลสงผลตอ ลักษณะของงาน และลักษณะของรายได เปนตัวแปรระดับ

สองท่ีสงผลตอมิติดานงาน และมิติดานรายไดของความพึงพอใจของแพทยตามลําดับ 2) ขนาด

โรงพยาบาลชุมชน: เปนการแบงตามจํานวนเตียง 10-120 เตียงหรือ 2.1-2.3 ตามระบบ GIS สงผล

ตอลักษณะงาน และบริบทของงาน ซ่ึงเปนตัวแปรระดับสอง สงผลตอ มิติดานงานและมิติดาน

สภาพแวดลอมงานของความพึงพอใจของแพทย ตามลําดับ 3) เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดาร
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ของชุมชนในเขตชนบท: เปนการแบงอัตราเบ้ียเล้ียงเหมาจายตามพื้นท่ีชุมชนเขตชนบท ซ่ึงเปนท่ีตั้ง

ของโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทยปฏิบัติงาน วาเปนเขตปกติ เขตกันดาร หรือเขตเส่ียงภัยใน 4 จังหวัด

ภาคใต ตามชุมชนในเขตชนบทท่ีหางไกลเขตเมืองของกระทรวงสาธารณสุข สงผลตอบริบทของ

ชุมชน ซ่ึงเปนตัวแปรระดับสองสงผลตอมิติดานชุมชนของความพึงพอใจของแพทย  

 

5.2.3 ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ระดับการวัด: เพ่ือใหกลุมตัวแปรท่ีจะนํามาศึกษาการวิจัย

เชิงปริมาณไดชัดเจน ผูวิจัยจึงนําตัวแปรมากําหนดนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) ของ

ตัวแปรทุกตัวและระดับการวัดจัดทําเปนตารางกําหนดตัวแปร (Table of Specification) (ตารางท่ี 
5.1) จากนั้น นําไปสรางมาตรวัดหรือแบบทดสอบท่ีครอบคลุมเนื้อหาของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัยตอไป  
 

ตารางท่ี 5.1  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และระดับการวัด 

 

ตัวแปร รหัส นิยามปฏิบัติการ หนวย ระดับการวัด 

ตัวแปรตาม 

1. การคงอยูของแพทย 

RET  ระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล

ชุมชน  

ป อัตราสวน 

ตัวแปรอิสระระดับแรก: ลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristics)   

2. เพศ SEX 1) ชาย  2) หญิง คน กลุม 

3. อายุ AGE อายุของแพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาล ป อัตราสวน 

4. สถานภาพสมรส  MAR 1)โสด  2) สมรสแตไมมีบุตร 3) สมรสและมีบุตร  

4) หมาย/หยา/แยกกันอยู ไมมีบุตร  

5) หมาย/หยา/แยกกันอยู และมีบุตรตองดูแล 

คน กลุม 

5. การต้ังถ่ินฐานที่อยู/

ภูมิลําเนาบานเกิด 

HAB 1) กรุงเทพมหานคร  2) จังหวัดเดียวกับสถานท่ี

ทํางาน 3) จังหวัดใกลกับสถานท่ีทํางาน                   

4)  ต้ังถิ่นฐานท่ีอยูใหมในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน 

คน กลุม 

6. ตําแหนง (Position) POS 1) ผูอํานวยการ 2) แพทยประจําการ คน กลุม 

7. วิชาชีพทั่วไป           

  

GP 1) แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP)  

2) แพทยเฉพาะทางสาขาหลัก (Specialist-major)  

3) แพทยเฉพาะทางสาขารอง (Specialist-minor) 

คน กลุม 

8. การรับเขาศึกษา EN 1) แพทยชนบท 2) แพทยพันธุใหม (New tract)  

3) โควตาพิเศษสําหรับมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

4) รับตรงท่ีโรงเรียนแพทย (Direct Admission) 

5) ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใน

ระบบเดิม (Entrance) 

คน กลุม 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 

 

ตัวแปร รหัส นิยามปฏิบัติการ หนวย ระดับการวัด 

9. รูปแบบการศึกษา L 1) หลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

2) หลักสูตร Problem-based learning-PBL 

3) อบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา  

คน กลุม 

10. ความพึงพอใจของ

แพทย: ความพึงพอใจ

ทางอารมณความรูสึกท่ี

เปนผลจากงานหรือ

ประสบการณท่ีไดรับ

จากการทํางาน  เปนผล

จากทัศนคติท่ีดีตอ

ชนบทของแพทย 

PSAT 

   

1) มิติดานงาน: พึงพอใจตอภาระงานท่ีเหมาะสม 

2) มิติดานรายได: พึงพอใจตอรายไดท่ีไดรับท้ัง

จากภาครัฐและการทําเวชปฏิบัติสวนตัว 

3) มิติดานสภาพ แวดลอมของงาน: พึงพอใจตอ

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

4) มิติดานชุมชน: พึงพอใจตอการยอมรับวาเปน

สวนหนึ่งของชุมชน และการยกยองเชิงสังคม 

คน ชวง 

11. ความจําเปนของ

ครอบครัว: ความรับผิด 

ชอบตอครอบครัวท่ีเปน

ความสมดุลของชีวิตกับ

งาน 

KIN  1) ตองรับผิดชอบดานการเงินและเลี้ยงดูบิดา/

มารดา หรือญาติใกลชิด 2) จําเปนตองกลับไป

ดูแล บิดา/มารดา 3) การรับ-สงบุตรท่ีโรงเรียน

ใกลบาน 4) สามี/ภรรยา ทํางานในท่ีทํางานใกล

บาน 5)หารายไดเสริมในการอยูเวรโรงพยาบาล

ชุมชนอื่น ใกลบาน/ท่ีทํางาน 5) การหารายได

เสรมิในการทําคลินิกใกลบาน 6) การหาราย ได

เสริมในการอยูเวรโรงพยาบาลเอกชนใกลบาน 

คน ชวง 

ตัวแปรอิสระระดับสอง  

12. ลักษณะของงาน:  

สภาพเนื้อหาของงานท่ี

ทําใหแพทยเกิดความพึง

พอใจในมิติดานงาน 

JOB  1) ปริมาณงานท่ีไมหนักจนเกินกําลังของแพทย ท่ี

แผนกผูปวยนอกและผูปวยในตอวัน ท้ังในและ

นอกเวลาราชการ 

2) ลักษณะเฉพาะของงานท่ีตรงกับความชํานาญ

ของแพทยเฉพาะทาง 

3) ลักษณะงานหลากหลายที่ตรงกับความทาทาย

ของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 

คน อัตราสวน/

ชวง 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 

 

ตัวแปร รหัส นิยามปฏิบัติการ หนวย ระดับการวัด 

13. ลักษณะของรายได: รายไดท่ี

ทําใหแพทยเกิดความพึงพอใจ

ในมิติดานรายได 

INC  1) คาตอบแทนภาครัฐท่ีแตกตางระหวาง

รพ.ชุมชนกับรพ.ศูนย/ท่ัวไป/กรุงเทพฯ 

2) รายไดอื่นจากภาคเอกชนในพื้นท่ีนั้น 

คน อัตราสวน 

14. บริบทของงาน: สภาพแวด 

ลอมของงานท่ีทําใหแพทยเกิด

ความพึงพอใจในมิติดาน

สภาพแวดลอมของงาน 

CON  1)ความสัมพันธท่ีดีกับผูบังคับบัญชาและ 

เพื่อนรวมงาน 2) ความขัดแยงท่ีแกไขได

ระหวางผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน

3) นโยบายรพ.ของผูบังคับบัญชา ท่ีสง 

ผลตอแพทย 4) ระเบียบกฎเกณฑของ

รพ./ระบบราชการท่ีสงผลตอการปฏิบัติ 

งานของแพทย 5) สภาวะเง่ือนไข/สภาพ 

แวดลอมในการทํางาน 6) ความพรอม

ของอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย 

และบุคลากรผูชวยเหลือ  

คน ชวง 

15. บริบทของชุมชน: 

สภาพแวดลอม และลักษณะของ

ชุมชนท่ีทําใหแพทยเกิดความพึง

พอใจในมิติดานชุมชน 

COM 1)ไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชน 2)ไดรับความศรัทธาจากชาวบาน  

3)ไดรับรางวัลแพทยดีเดน 4) ชุมชนเจริญ 

สามารถหารายไดเสริมจากคลินิกในเขต

ชุมชนท่ีต้ังของรพ. 5) ชุมชนเงียบสงบ 

สามารถอยูไดดวยความสันโดษในชุมชน 

คน ชวง 

ตัวแปรอิสระระดับสาม 

16. การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทย: เปนระบบ

บริหารท่ีเอื้อตอการปฏิบัติ  

งานเชิงวิชาชีพของแพทยเฉพาะ

ทางและแพทย GP 

OM  1) การแบงงานบริการในการดูแลผูปวย

ระหวางแพทยในรพ. 2) การแบงงาน

คุณภาพในการดูแลผูปวย 3) การปฏิบัติ 

งานของแพทยเฉพาะทางและแพทย GP  

4) ระบบการอยูเวรนอกเวลาราชการของ

แพทยเฉพาะทางและแพทย GP 5) การ

จัดหาเครื่องมือทางการแพทย 6) ระบบ

สวัสดิการดานอื่น ๆ ของแพทย 7) ระบบ

การบริหารคาตอบแทนของแพทยในรพ. 

คน ชวง 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 

 

ตัวแปร รหัส นิยามปฏิบัติการ หนวย ระดับการวัด 

17. ขนาดโรงพยาบาล: จําแนก

องคการท่ีแพทยปฏิบัติงานวา

ใหญหรือเล็ก เดิมแบงตาม

จํานวนเตียง ปจจุบันแบงตาม

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(GIS)  

BED  1) ศูนยแพทยชุมชน (CMU) 

2) ขนาด 10 เตียง (ระดับ 2.1) 

3) ขนาด 30 เตียง (ระดับ 2.1)  

4) ขนาด 60 เตียง (ระดับ 2.1-2.2) 

5) ขนาด 90 เตียง (ระดับ 2.2) 

6) ขนาด 120 เตียง (ระดับ 2.2-2.3) 

7) ขนาด > 120 เตียง (ระดับ 2.3) 

คน กลุม 

18. เบี้ยเล้ียงเหมาจายพื้นที่ปกติ/

กันดาร: อัตราเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย

ในพื้นท่ีปกติ/กันดาร ท้ังในอัตรา

เดิม ซึ่งไมแบงตามขนาดรพ. 

(จํานวนเตียง)และอัตราใหมท่ี

แบงตาม GIS (2.1-2.3) และ

จํานวนปท่ีอยูในรพ.ชุมชน 

แสดงถึงระดับความกันดาร/

บริบทของชุมชนท่ีรพ.ต้ังอยู 

DSC   1) อัตราเบ้ียเลี้ยงเหมาจายในพ้ืนท่ีปกติ 

จําแนกตามระดับรพ. 2.1-2.3 และจํานวน

ปท่ีอยูรพ.ชุมชน (อัตราใหม) 2) อัตราเบ้ีย

เลี้ยงเหมาจายในพ้ืนท่ีกันดารระดับ 1-2 

จําแนกตามระดับรพ. 2.1-2.3 และจํานวน

ปท่ีอยูรพ.ชุมชน (อัตราใหม) 3) เขต

อําเภอท่ีต้ังรพ.อยู/เคยอยู ในเขตกันดาร/

เสี่ยงภัย 4) ระยะทางระหวางรพ.ชุมชน

กับอําเภอเมืองของตัวจังหวัด 

คน อัตราสวน 

 

 5.2.4 สมมติฐานการวิจัย: เปนสมมติฐานเชิงสาเหตุและผล ท่ีเกี่ยวของกับการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน ตามสมการโครงสรางท่ีไดจากการวิเคราะหเสนทางตามโมเดลการ

ทดสอบเชิงปริมาณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี 4.5) 

  5.2.4.1 สมมติฐาน 1: ลักษณะสวนบุคคลของแพทย มีอิทธิพลโดยตรง ตอการ    

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

  5.2.4.2 สมมติฐาน 2:  ลักษณะสวนบุคคลของแพทย ลักษณะของงานท่ีแพทย

ปฏิบัติ ลักษณะของรายไดท่ีแพทยไดรับ บริบทของงาน บริบทของชุมชน และความจําเปนของ

ครอบครัว มีอิทธิพลทางตรง ตอความพึงพอใจของแพทย และทางออม โดยผานความพึงพอใจของ

แพทย ตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

  5.2.4.3 สมมติฐาน 3: ขนาดของโรงพยาบาลชุมชน และการจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทย มีอิทธิพลโดยตรง ตอลักษณะของงาน และบริบทหรือสภาพแวดลอมของงานท่ี

แพทยปฏิบัตงิานอยู  
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  5.2.4.4 สมมติฐาน 4: การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และเบ้ียเล้ียงเหมาจาย

พ้ืนท่ีปกติ/กันดาร มีอิทธิพลโดยตรง ตอลักษณะของรายไดท่ีแพทยไดรับ 

  5.2.4.5  สมมติฐาน 5: เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดารซ่ึงเปนการแสดงถึง

ระดับความกันดารของชุมชน มีอิทธิพลโดยตรง ตอบริบทหรือสภาพชุมชนในเขตชนบทท่ีแพทย

ปฏิบัติงานอยู 

   

5.3 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

จากโมเดลเบ้ืองตนของการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย นํามา

ปรับโมเดลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เม่ือไดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีชัดเจน จากโมเดลท่ีปรับ

เรียบรอยแลว  นํามาตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือทดสอบโดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติขั้นสูงในการ

พิสูจนสมมติฐาน  

 

 5.3.1 วิธีการวิจัย: ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจตัดขวาง (Cross Sectional Survey) โดยใชขอมูล

ในชวงระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552  

 

 5.3.2 หนวยในการวิเคราะห ประชากรและตัวอยาง: หนวยในการวิเคราะห ไดแก บุคลากร

แพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของประชากรในการ 

ศึกษาดังนี้  

5.3.2.1  ประชากรในการศึกษา: เปนกลุมแพทยประจําท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ชุมชนหลังใชทุนครบ 2 ป ซ่ึงอาจเปนแพทยประจําการท่ีเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป แพทยเฉพาะ

ทาง หรือแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนเปนโรงพยาบาลใน

เขตชนบท ระดบัอําเภอต้ังแต ระดับ 10 เตียง ถึงมากกวา 120 เตียง และในปจจุบันแบงขนาด

โรงพยาบาลตามระบบสารสนเทศดานภูมิศาสตร (GIS) เปนระดับ 2.1-2.3  

5.3.2.2 เทคนิคในการสํารวจ: เพ่ือใหขอมูลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล 

ชุมชนมาจากแพทยท่ียังคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศไทย ผูวิจัยจึงกําหนดการ

กระจายแบบสอบถามเชิงสํารวจใหกับแพทยทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และเนนการ

ติดตามในกลุมประชากรในการศึกษาทุกพ้ืนท่ีตามการแบงเขตของประเทศไทย โรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 10 เตียง (ระดับ 2.1) จะไดรับแบบสอบถามจํานวน 2 ชุดตอแหง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 

เตียง (ระดับ 2.1) จะไดรับแบบสอบถามจํานวน 3 ชุดตอแหง โรงพยาบาลขนาด 60-90 เตียง (ระดับ 
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2.1-2.2) จะไดรับแบบสอบถามจํานวน 4-8 ชุดตอแหง โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงหรือมากกวา 

(ระดับ 2.3) จะไดรับแบบสอบถามจํานวน 10-15 ชุดตอแหง รวมเปนแบบสอบถาม 3,150 ชุด ขนาด

กลุมตัวอยาง ตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) ขนาดประชากร 100,000 ท่ี

ระดับความเช่ือม่ัน 95% ขนาดตัวอยาง 384 แตในทางปฏิบัติควรเผ่ือไวอีกเล็กนอย  ผูวิจัยจึงกําหนด

จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับอยางนอย 400 ราย โดยตองเปนกลุมประชากรในการศึกษา

ท้ังหมด ในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ไดเขียนจดหมายขอความรวมมือจากผูอํานวยการ

โรงพยาบาล และเจาหนาท่ีธุรการของโรงพยาบาล โดยมอบของท่ีระลึกเปนสมุดบันทึกเลมเล็ก

ราคาประมาณ 10 บาท เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณแกแพทยทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม และ

เจาหนาท่ีธุรการในการรวบรวมแบบสอบถาม รวมถึงอํานวยความสะดวกในการสงแบบสอบถาม

กลับ โดยแนบซองจดหมายท่ีจาหนาซองท่ีอยูของผูวิจัยพรอมติดแสตมปไวเรียบรอย ในแบบสอบ 

ถามมีท่ีอยู เบอรโทรศัพทมือถือ และ E-mail ของผูวิจัย เพ่ือตอบขอของใจในการทําและสง

แบบสอบถาม องคประกอบท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ ทําใหไดรับความรวมมือในการตอบและสง

แบบสอบถามกลับใหผูวิจัยไดดียิ่งขึ้น  

 

 5.3.3 การวัดและเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล: เปนการสรางแบบสอบถามเพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหเชิงสถิติเพ่ือพิสูจนขอสมมติฐานตามโมเดล 

5.3.3.1    เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล: เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น  

โดยแบงเปน 4 สวนหลัก คือ 1) เลือกคําตอบเพียงขอเดียว 2) สวนท่ีสรางเปนมาตรวัดเลือกคําตอบ 

แบบสอบถามท่ีมีตัวเลือกตอบแบบทวิ (0-1) หรือเลือกคําตอบวา ใชหรือไมใช ท่ีตรงกับขอเท็จจริง

ในสถานการณปจจุบันของผูตอบ 3) สวนท่ีสรางเปนมาตรวัด 5 point Likert-scale ซ่ึงเปนการ

สํารวจความคิดเห็นของผูตอบ ตั้งแต เห็นดวยนอยท่ีสุด – 1 คะแนน จนถึงเห็นดวยมากท่ีสุด 5 

คะแนน 4) คําถามปลายเปด เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

5.3.3.2    การสรางมาตรวัดตัวแปร: ตัวแปรท่ีศึกษามีการกําหนดนิยามเชิง 

มโนทัศน (Conceptual Definition) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ตามตัวแปร

ตามทฤษฎีและท่ีไดใหมเชิงบริบท การสรางขอความเพื่อวัดความตรงของเน้ือหา โดยใชวิธีสราง

ตารางกําหนดตัวแปร (Table of Specification) เพ่ือกําหนดเนื้อหาท่ีเปนรายละเอียดของการวัด ท้ัง

นิยามเชิงมโนทัศนและนิยามเชิงปฏิบัติการ และการวัดเปนรายขอ (Items)   

5.3.3.3    การตรวจสอบความตรง (Validity Test): เปนการตรวจสอบความตรง 

ของเนื้อหาและตัวแปรจากทฤษฎีและเชิงบริบทท่ีสรางขึ้น (Content Validity) ตัวแปรและขอคําถาม

สวนใหญไดมาจากการทบทวนปรากฏการณและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
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โดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา ทําใหเกิดความม่ันใจในการวัดเชิง

ปริมาณวามีความถูกตองตรงประเด็นสูง แตเพ่ือใหเกิดความตรงของเนื้อหากอนนําไปสํารวจเชิง

ปริมาณ ไดนําไปตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒ ิอาจารยท่ีปรึกษา และการทดสอบจริง เพ่ือปรับเนื้อหา

ของคําถาม ใหมีความกระชับ และชัดเจนขึ้น เม่ือผานขั้นตอนนี้แลวจึงไดนําไปทดสอบความเท่ียง

ในขั้นตอนตอไป 

5.3.3.4 การหาความเท่ียง (Reliability Test): การหาความเท่ียงหรอืความเช่ือถือ 

ไดของมาตรวัด  เพ่ือชวยในการตัดสินใจวาควรจะคงหรือตัดขอคําถามใดท้ิงภายหลังไดทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุมแพทยท่ีคงอยูในรพ.ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 107 คน และการหาความ

เท่ียงของมาตรวัด สําหรับผลของการทดสอบแบบสอบถามและการหาความเที่ยงของมาตรวัด ขอ

เสนอตัวแปรท่ีสําคัญในขอคําถามบางตัว ดังตอไปนี ้

1) ตัวแปรลักษณะสวนบุคคล: ไดปรับเพ่ิมความหมายของรายละเอียด    

ตัวแปร เชน สถานภาพสมรส รูปแบบการศึกษา วิชาชีพท่ัวไป และตําแหนงของแพทยใหชัดเจน 

ตรงกับสถานการณในปจจุบัน ท่ีมีการยกเลิกระบบซีและใชการเรียกช่ือตําแหนงแตละระดับแทน 

2) ตัวแปรการคงอยูของแพทย:  ไดตัดการถามประวัติการปฏิบัติงาน 

ของแพทยท่ีผานมาออกไป และถามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงนับเวลาหลังใชทุนครบ โดยไมนับ

ชวงลาศึกษาตอ จนถึงปจจุบัน ในสวนกลุมแพทยท่ียังอยูในภาระการใชทุนป 2 และ 3 ใหขามการ

ตอบขอนี้ไป และใหตอบความตั้งใจในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนแทน 

3) ตัวแปรความจําเปนของครอบครัว:  มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ เปน 

แบบสอบถามท่ีมีตัวเลือกตอบแบบทวิ (0-1) หรือเลือกคําตอบวาใชหรือไมใช เม่ือคํานวณคาความ

เท่ียงสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ได 0.671 หรือประมาณ 0.7 ซ่ึงผานเกณฑขั้นต่ําท่ีสามารถนํา

เครื่องมือนี้ไปใชได แตเพ่ือใหคาความเท่ียงเพิ่มขึ้น จึงไดปรับปรุงแบบสอบถามขอท่ีมี Item-total 

Correlation ต่ําสุด คือขอยอย 2 และไดปรับปรุงขออ่ืน ๆ รวมดวย รวมทั้งเพ่ิมคําถามอีก 1 ขอ 

เพ่ือใหคาความเท่ียงเพิ่มขึ้น 

4) ตัวแปรลักษณะของงาน: เปนตัวแปรท่ีมีขอคําถามยอยคอนขางมาก 

เพ่ือหาขอเท็จจริงในลักษณะของงานเชิงปริมาณ และลักษณะเฉพาะของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและ

แพทยเฉพาะทาง ซ่ึงไดกําหนดความชัดเจนวาเปนกลุมแพทยท่ีไดลาศึกษาตอ และไดรับวุฒิบัตร ได

แยกคําถามแพทยเปน 2 กลุม โดยใชคําวา“ในฐานะแพทยประจํา”และ “ในฐานะแพทยเฉพาะทาง” 

เนื่องจากเม่ือถามในคําถามขอเดียวกัน งานของท้ัง 2 กลุมมีความสับสน จึงตองแยกหัวขอในการ

ถามเฉพาะกลุมเพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูล 
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5) ตัวแปรลักษณะของรายได: เปนการถามรายไดท่ีไดรับท้ังจากภาครัฐ 

และภาคเอกชน ซ่ึงแพทยบางทานอาจประกอบเวชปฏิบัติสวนตัว แตบางทานไมไดทํา ท่ีมาของ

รายไดท้ังภาครัฐและเอกชนจึงไมเหมือนกัน ไดตัดการถามในดานรายละเอียดของรายรับในแตละ

หัวขอ แตถามในภาพรวมของรายไดท้ังหมดจากภาครัฐ และภาคเอกชน และถามรายไดรวมท้ังหมด 

ไดตัดคําถามรายไดท่ีแตกตางจากรพ.ศูนย/รพ.ท่ัวไป ท่ีเปนแรงจูงใจในการคงอยูของแพทยออกไป 

โดยเพ่ิมคําถามยอยในความพึงพอใจของแพทยในมิติรายไดแทน สุดทายถามรายไดท้ังหมดท่ีเหมาะ 

สมและเพียงพอในการปฏิบัตงิานโรงพยาบาลชุมชน 

6) ตัวแปรบริบทของงาน: หรือภาวะแวดลอมของงานท่ีทํา เปนคําถามท่ี 

ใหเลือกคําตอบวาใชหรือไมใช เหมือนตัวแปรความจําเปนของครอบครัว  ไดปรับแบบสอบถาม

ดานการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และความสัมพันธระหวางผูอํานวยการกับแพทยประจํา โดย

ถามในดานแพทยประจําฝายเดียว 2 ขอและกําหนดใหชัดเจนในขอคําถาม สวนความสัมพันธ

ระหวางแพทยประจําดวยกัน แพทยและผูอํานวยการสามารถตอบดวยกันไดในขอคําถามเดียวกัน 1 

ขอ ในการคํานวณความเท่ียงของตัวแปร โดยรวมขอคําถามของการวัดความขัดแยง การปฏิบัติตาม

นโยบาย/ระเบียบ และสภาพแวดลอมเชิงกายภาพภายในโรงพยาบาล จํานวน 17 ขอ ไดคา

สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 0.707 ซ่ึงผานเกณฑ ไดปรับตัวแปรตามดานตาง ๆ ท่ีมี item-total 

correlation ต่ําสุด 4 ขอ ไดแก มิติดานความขัดแยงในหนวยงาน ไดปรับขอคําถามเปนเชิงบวก ใน

ขอยอย 1 และ ขอยอย 3 มิติดานการปฏิบัติตามนโยบาย/ระเบียบ ไดปรับคําในขอยอย 2 มิติดาน

สภาพแวดลอมเชิงกายภาพภายในโรงพยาบาล ไดปรับโดยตัดขอความในขอยอย 4 

7) ตัวแปรบริบทของชุมชน: หรือภาวะแวดลอมของชุมชน ไดปรับการ 

ถามขอเท็จจริงเรื่องลักษณะของชุมชน โดยกําหนดชุมชน ท่ีมีความเงียบสงบ สันโดษใหชัดเจน วา

อาจเปนอําเภอไดท้ังขนาดเล็ก/กลาง ไดคํานวณความเท่ียงของตัวแปร โดยวัดในมิติการยอมรับวา

เปนสวนหนึ่งของชุมชน จํานวน 5 ขอ เปนคําถามท่ีใหเลือกคําตอบวาใชหรือไมใช ไดคา

สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 0.751 ซ่ึงผานเกณฑ  

8) ตัวแปรการจัดการปฏิบัตกิารทางการแพทย: ไดปรับการถาม 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย เปน 2 สวน ไดแก การแบงงานในการ

ปฏิบัติงานของแพทย และการจัดการดานเครื่องมือ ระบบสวัสดิการแพทย และระบบการจาย

คาตอบแทนงานของแพทย ผานท่ีประชุมแพทย แตในการคํานวณความเท่ียงของตัวแปร ใช

ภาพรวมท้ัง 12 ขอ ไดคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 0.809 ซ่ึงคอนขางสูง เม่ือแยกเปน 2 มิติได

เพ่ิมขอคําถามอีก 1 ขอ ใหกับมิติการจัดการดานเครื่องมือ รวมเปน 13 ขอ ระบบสวัสดิการแพทย 

และระบบการจายคาตอบแทนงานของแพทย เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการจําแนกใหดียิ่งขึ้น 
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9) ตัวแปรขนาดของโรงพยาบาล: แมวาจะสามารถตรวจสอบ 

แหลงขอมูลทุติยภูมิไดวา เปนโรงพยาบาลประเภทใด แตการถามจากแพทย จะบงช้ีใหทราบการ

รับรูของแพทยไดวา มีผลตอการตัดสินใจในการคงอยูของแพทยหรือไม จึงไดเพ่ิมขอคําตอบ       

ไมทราบ/ไมแนใจเพ่ิมเติม 

10) ตัวแปรเบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดาร: เชนเดียวกับตัวแปร 

ขนาดของโรงพยาบาล ขอมูลปริมาณเงินท่ีแพทยกรอกมีการเบ่ียงเบนพอสมควร จึงจะใชขอมูล  

ทุติยภูมิจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขแทน 

11) ตัวแปรความพึงพอใจของแพทย: เปนการถามความรูสึกโดยการใช 
มาตรวัด 5 point Likert-scale ท่ีสรางขึ้น เม่ือคํานวณความเท่ียงของตัวแปรจํานวน 14 ขอ ไดคา

สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 0.8749 ซ่ึงคอนขางสูง แตพบวาในบางขอมี item-total correlation 

ต่ํา 2 ขอ ไดแก ขอยอย 7 และขอยอย 2 เปนมิติดานรายได และมิติดานงาน ท่ีคําถามเปนการถาม

เจาะจงเฉพาะแพทยท่ีหารายไดพิเศษจากการทําคลินิกสวนตัว แพทยบางทานไมตอบเพราะไมไดทํา 

จึงปรับเปนการถามรายไดเสริมซ่ึงอาจเปนรายไดท่ีไดจากภาครัฐ การไปอยูเวรโรงพยาบาลชุมชน

ใกลเคียง หรือจากภาคเอกชน โดยการทําคลินิกหรือการไปอยูเวรโรงพยาบาลเอกชน สวนคําถาม

ยอยมิติดานงาน เปนการถามเฉพาะแพทยเฉพาะทาง จึงไดปรับเปนความรูความสามารถของแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีไดรับจากการฝกอบรม หรือแพทยเฉพาะทางท่ีไดรับจากการศึกษาจากโรงเรียน

แพทย จะทําใหแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปสามารถตอบขอนี้ไดเชนกัน ในสวนมิติดานรายได ไดเพ่ิม

คําถามยอยอีก 1 ขอ รวมเปน 15 ขอ เพ่ือเพ่ิมความเท่ียงของมาตรวัดในสวนมิติรายได และเพ่ิมมาตร

วัดความพึงพอใจของแพทยในภาพรวมดวย 

 

 5.3.4 การวิเคราะหขอมูล :  ในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS version 15 (Babbie, 

Halley, Zaino, 2007; สุชาติ   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548; กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) โดยใชเทคนิคทาง

สถิต ิตอไปนี ้

  5.3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics): ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) พิสัย (Min-Max) รอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

  5.3.4.2 การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis): เพ่ือตอบสมมติฐานตามสมการ

โครงสรางท่ีไดจากโมเดลการทดสอบเชิงปริมาณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  
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5.4 การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

 

 5.4.1 วัตถุประสงคของการวิเคราะห: เพ่ือหาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล (Causality) 

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 

5.4.2 วิธีวิเคราะห: ใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ซ่ึงใชเทคนิคการ

วิเคราะหถดถอยพหุเปนฐาน (Regression-based Analysis) (สุชาติ   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548; กัลยา   
วานิชยบัญชา, 2551; Foster, Barkus, Yavorsky, 2006) 

  5.4.2.1 การตรวจสอบโมเดลท่ีสรางขึ้น: มีรายละเอียดจากปรากฏการณการยาย

ออกและการคงอยูของแพทย การทบทวนวรรณกรรมจากตางประเทศและภายในประเทศในบทท่ี 2 

และบทท่ี 3 พัฒนาเปนโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุมแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

และปรับโมเดลเปนโมเดลเชิงสาเหตุการคงอยู และโมเดลการทดสอบเชิงปริมาณการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย มีรายละเอียดในบทท่ี 4 

 5.4.2.2 การหาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล: จากธรรมเนียมปฏิบัติของการ

วิเคราะหเสนทางมี 4 ขอ   1) มีการเขียนพรรณนาความกรอบแนวความคิด  

2)  มีภาพเสนทางความสัมพันธ  

3)  มีชุดสมการท่ีสะทอนความสัมพันธของตัวแปรใหครบทุกเสนทาง 

4)  มีสมมติฐานท่ีสอดคลองกับกรอบแนวความคิดและสมการโครงสราง 

5)  การวิเคราะหใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกต ิ(Ordinary  

Multiple Regression Analysis) ใชคําส่ัง Enter เปนเทคนิคท่ีใหตัวแปรอิสระทุกตัวตามโมเดลการ

ทดสอบเชิงปริมาณกับตัวแปรตามเขามาในสมการโครงสราง   

6) วิเคราะหสมการโครงสราง เพ่ือหาคาสถิติพ้ืนฐานของสมการไดแก  

(1) คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination:  

R Square-R2): เปนสัดสวนท่ีตัวแปรอิสระอธิบายการเปล่ียนแปลงตัวแปรตาม ถามีคามาก แสดงวา 

ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียน แปลงของตัวแปรตามไดมาก  

(2) คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง(Path Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิ 

ถดถอยปรับมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients - β): เปนคาของตัวแปรตามท่ีเปล่ียน 

แปลงไปเม่ือตัวแปรอิสระเปล่ียนไป 1 หนวย กรณีของการวิเคราะหเสนทางมีตัวแปรอิสระหลายตัว 
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การเปรียบเทียบความสําคัญของตัวแปรอิสระแตละตัวท่ีมีผลตอตัวแปรตาม จะทําไดถาตัวแปร

อิสระทุกตัวมีหนวยเหมือนกัน โดยใชความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตามอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เทานั้น  

    (3) ตรวจสอบระดับนัยสําคัญของสมการเสนทางท้ังสมการโดย

ตรวจสอบจากคาเอฟ (F) (Sig. F) 

  5.4.2.3 การปรับปรุงสมการโครงสราง: เพ่ือใหสมการโครงสรางสามารถอธิบาย

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลไดอยางชัดเจนและนาเช่ือถือใหมากท่ีสุด ผูวิจัยไดปรับปรุงสมการ

โครงสรางดังนี้    

1) นําตัวแปรอิสระทุกตัวในกรอบแนวคิดมาจับคู เพ่ือหาสหสัมพันธกับ 

ตัวแปรตาม (RET) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธโดยตรงระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ถาไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรนั้นจะถูกคัดออกจากสมการตอไป  

2) ตัวแปรความพึงพอใจของแพทย เปนตัวแปรท่ีวัดโดยมาตรวัด 5 point  

Likert-scale ซ่ึงเปนระดับอันดับ (Ordinal) ตัวแปรระดับอันดับคํานวณคาเฉล่ียไมได แตเม่ือรวม

เปนตัวแปรองคประกอบตวัแปรเดียว นักวิชาการบางทานอนุโลมใหเปนตัวแปรระดับชวง (Interval 

Scale) (พิชิต พิทักษเทพสมบัต,ิ 2547) และสามารถนําไปวิเคราะหสมการถดถอยพหุได  

   3) ผูวิจัยไดนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติตามสมการเชิงโครงสรางหลัก วิเคราะหทดลองผลัดเปล่ียนกันนําตัวแปรอิสระเขามาในสมการ 

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ เปนการวิเคราะหตอเนื่องจากขั้นตอนแรกท่ีไดนํา

ตัวแปรทุกตัวเขามาวิเคราะหแลว ท้ังนี้เพ่ือหาชุดของตัวแปรอิสระท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายตัวแปรตาม 

  5.4.2.4 การทดสอบฐานคติของสมการ: ขอสมมติฐานหรือฐานคติ (Assumptions) 

ของการวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis) ไดแก  

1) การแจกแจงปกติของตัวแปรตาม (Normally Distributed)  

2) ความเปนเสนตรงของความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

3) ลักษณะเปนเอกพันธของตัวแปรตาม (Homoscedasticity): หมายถึง  

การไมมีความหลากหลายของการผันแปรในตัวแปรตามในระดับท่ีแตกตางของตัวแปรอิสระ  ภาวะ

ตรงกันขามคอื ความหลากหลายของการผันแปรในตัวแปรตาม (Heteroscedasticity) ซ่ึงเกิดขึ้นได

บอยกับขอมูลภาคตัดขวาง ในการทดสอบฐานคติใชการลงจุดกระจายของสวนเหลือ (Residuals) 

จากการวิเคราะหถดถอยปกติ ใชคําส่ัง Plot dependent variable scores against ZRESID (สวนเหลือ

แสดงในรูปคะแนนมาตรฐาน– Z score) พบการกระจายปกติของสวนเหลือของตัวแปรตาม (Foster, 

Barkus, Yavorsky, 2006; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548; กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)(ภาคผนวก ช) 
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  5.4.2.5 ความสัมพันธมากของตัวแปรอิสระในแตละสมการ (Multicollinearity): 

ถาสัมพันธกันมากจะแยกอิทธิพลของตัวแปรหนึ่งออกจากอีกตัวแปรหนึ่งไมได การวินิจฉัยภาวะนี้

แสดงจาก  

1) ความต่ําของคาทนได (Low Tolerance): ถาไดคาทนไดเทากับ 1 หรือ 

เขาใกล 1 แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน ถาไดเทากับ 0 แสดงวามีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ   

2) ปจจัยเพ่ิมการผันแปร (VIF-Variation Inflation Factor): ถามีคา > 2  

แสดงวามีความสัมพันธกันมาก ถามีคาเทากับ 1หรือเขาใกล 1 แสดงวามีความสัมพันธกันนอย 

(Foster, Barkus, Yavorsky, 2006)  

3) เง่ือนไขดานจํานวนของการคัดเลือกแบบจําลอง (Condition Numbers 

of Selected Regression Models): เปนคาอัตราสวนระหวางคาสูงสุดกับต่ําสุดของคาไอเคน 

(Eigenvalue) ถาคาเง่ือนไขดานจํานวนต่ํากวาจุดตัดของไมเยอร 1,000 แสดงวาไมมีปญหาความ 

สัมพันธกันมากระหวางตัวแปรอิสระ (สุชาติ   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548) หรืออาจกลาวไดวาถาคา 

Condition Index มีคามาก เชนมากกวา 20 หรือ Eigenvalue มีคานอย แสดงวาตัวแปรมี

ความสัมพันธกันมาก (กัลยา   วานิชยบัญชา, 2551)  

4) คาเมตริกความสัมพันธ (ทวิ) ระหวางตัวแปร (Correlation Matrix หรือ  

Pearson-r: โดยวิเคราะหตัวแปรทุกตัวท่ีใชในสมการ ถามีความสัมพันธกันมากของตัวแปรอิสระ

อาจทําใหเกิด Multicollinearity ได นักวิชาการบางทานเสนอวาไมควรเกิน 0.30 (อุดม ทุมโฆสิต, 

2536) บางทานใหคา 0.50 ขึ้นไป (พิชิต พิทักษเทพสมบัต,ิ 2547) บางตําราใหคาเทากับหรือมากกวา 

0.75 จึงจะกอใหเกิดปญหาการละเมิดขอสมมติฐาน (สุชาติ   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548) 

  5.4.2.6 การนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของโมเดลและสถิต:ิ ดําเนินการดังนี้  

   1) เม่ือวิเคราะหสมการโครงสรางในขั้นตอนแรก นําผลการวิเคราะหตัว

แปรอิสระและตัวแปรตามทุกสมการ ท้ังท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติและมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวมา

เขียนในตาราง โมเดลเบ้ืองตนการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

2) เม่ือปรับปรุงสมการโครงสรางในขั้นตอมาแลว จึงไดนําตัวแปรอิสระท่ี 

มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรตาม มาเขียนเปนโมเดลสุดทาย (Final Model) นําคา

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) และสัมประสิทธ์ิเสนทาง (Path Coefficients) มาเขียนในโมเดล 

3) คํานวณอิทธิพลทางตรง(Direct Effect) และทางออม (Indirect Effect)  

 ของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามทุกสมการ  อิทธิพลทางออมหมายถึงสาเหตุท่ีเกิดผานตัวแปรอ่ืน ๆ 

ตามเสนทางกอนถึงตัวแปรตาม นําเสนอในตารางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปร 
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 5.4.3 ผลการวิเคราะหเสนทาง: นําเสนอใน 5 หัวขอ ดังตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง

ซ่ึงเปนแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 2) คุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวแปร 3) พ้ืน 

ฐานความสัมพันธระหวางตัวแปร 4) โมเดลเบ้ืองตน (Initial Model) 5) โมเดลสุดทาย (Final 

Model) 6) ความสัมพันธรวมและความสัมพันธเสนทางของโมเดลสุดทาย 

  5.4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของตัวอยางแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศ

ไทย: การสํารวจกลุมแพทยคงอยูในโรงพยาบาล ใชวิธีกระจายแบบสอบถามทางไปรษณียจํานวน 

10-15 ชุด ตอ 1 โรงพยาบาล เนื่องจากไมทราบฐานขอมูลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

ท่ีชัดเจน กระจายแบบสอบถาม 3,150 ชุด ไดรับตอบกลับจํานวน 1,189 ชุด (รอยละ 37.75) 

โรงพยาบาลท่ัวประเทศ จํานวน 733 แหง ไดรับตอบกลับจากโรงพยาบาลชุมชน 461 แหง (รอยละ 

62.89) ซ่ึงนับวาครอบคลุมเพียงพอ    กลุมแพทยคงอยูท้ังหมดในโรงพยาบาลชุมชน 1,186 คนได

รวมแพทยใชทุนปท่ี 1 - 3 เขามาดวย ในกลุมนี้จะไมมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล 

ชุมชน เนื่องจากนับระยะเวลาการคงอยูหลังจากใชทุนครบ 3 ป  ผูวิจัยจึงไดแยกวิเคราะหเฉพาะกลุม

แพทยท่ีใชทุนครบ 613 คน (รอยละ 51.69) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปหรือลักษณะสวนบุคคลของแพทย

คงอยู โดยการจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาบานเกิด/การตั้งถ่ินฐานใหม ตําแหนง 

วิชาชีพท่ัวไป การรับเขาศึกษา และรูปแบบการศึกษา ใชสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (one-

way ANOVA) ในการวิเคราะหตวัแปรเชิงคุณภาพท่ีเปนลักษณะสวนบุคคล มีอิทธิพลตอการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ท่ีเปนตัวแปรตามและเปนตัวแปรเชิงปริมาณ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) หรือไม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 15.0 ในการ

วิเคราะหขอมูล (ตารางท่ี 5.2) 

 

ตารางท่ี 5.2 ขอมูลท่ัวไปของตัวอยางแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยป พ.ศ.2552 

 

ที่ หัวขอ ขอมูลทั่วไป แพทยคงอยู (คน) 

(%) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย (ป)   

(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (พิสัย) 

F 

(Sig) 

1 เพศ - ชาย 439 (71.6) 10.40 (7.76) (1-34 ) 64.045  

  - หญิง 174 (28.4) 5.37 (4.572) (1-34 ) (.000) 

2 อายุ - อายุ 25-30 ป 108 (17.6) 2.13 (1.479) (1-10) 437.251  

  - อายุ 31-35 ป 185 (30.2) 4.16 (2.183) (1-10) (.000) 

  - อายุ 36-40 ป 110 (17.9) 8.34 (3.569) (1-22)  

  - อายุ 41-50 ป 162 (26.4) 15.63 (4.823) (2-25)  

  - อายุมากกวา 50 ป 48 (7.8) 21.90 (6.999) (2-34)  
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

 

ที่ หัวขอ ขอมูลทั่วไป แพทยคงอยู 

(คน) (%) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย(ป)   

(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (พิสัย) 

F 

(Sig) 

3 สถานภาพ - โสด 195 (31.8) 4.85 (4.652) (1-25) 81.945 

 สมรส -  สมรสไมมีบุตร 92 (15.0) 6.61 (5.913) (1-25) (.000) 

  -  สมรสมีบุตร 326 (53.2) 12.10 (7.593) (1-34)  

4 ภูมิลําเนา - กรุงเทพมหานคร 111 (18.1) 11.18 (7.860) (1 – 34 )  4.158 

 บานเกิด/ - จังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน  272 (44.4) 8.18 (7.134) (1 – 28 )  (.002) 

 ต้ังถ่ินฐาน - ภูมิภาคใกลเคียงกับท่ีทํางาน 102 (16.6) 7.94 (6.684) (1 – 30 )   

 ใหม - ต้ังถิ่นฐานในจังหวัดท่ีทํางาน  92 (15.0)  9.32 (7.276) (1 – 28 )   

  - จังหวัดอื่นไมอยูใกลท่ีทํางาน 36 (5.9) 10.17(8.168) (1 – 27)  

5 ตําแหนง - ผูอํานวยการโรงพยาบาล 240 (39.2) 13.17 (7.771) (1-34)  162.413 

  - แพทยประจําการ 373 (60.8) 6.27 (5.619) (1-28) (.000) 

6 วิชาชีพ - แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) 390 (63.6) 9.99 (7.972) (1-34) 21.467 

 ทั่วไป - แพทยเฉพาะทาง (Specialist) 223 (36.4) 7.18 (5.730) (1-23) (.000) 

  - สูติ-นรีแพทย  52 (8.5) 7.75 (5.874) (1-22) 3.482  

  - ศัลยแพทยท่ัวไป  31 (5.1) 8.81 (6.600) (1-23) (.000) 

  - อายุรแพทยท่ัวไป  43 (7.0) 6.63 (5.819) (1-21)  

  - กุมารแพทย  53 (8.6) 8.25 (5.873) (1-23)  

  - ศัลยกระดูก (Orthopedist) 14 (2.3) 4.07 (2.921) (1-10)  

  - แพทยเวชปฏิบัติครอบครัว  21 (3.4) 4.90 (4.218) (1-18)  

  - ตาและหู คอ จมูก 3 (0.5) 5.00 (2.646) (3-8)  

  - รังสี (X-ray) 4 (0.7) 2.75 (1.708) (1-5)  

  - ระบาดวิทยา  2 (0.3) 8.50 (2.121) (7-10)  

7 การรับ - แพทยชนบท (MESRAP) 85 (13.9) 12.31 (6.823) (1-25) 7.512 

 เขาศึกษา - แพทยชนบท (CPIRD) 55 (9.0) 5.15 (5.961) (1-23) (.000) 

  - แพทยพันธุใหม  (New tract) 36 (5.9) 6.03 (2.942) (1-12)  

  - โควตาพิเศษสวนภูมิภาค 101 (16.5) 8.52 (7.044) (1-27)  

  - การรับตรงท่ีโรงเรียนแพทย 42 (6.9) 5.93 (5.723) (1-22)  

  - ระบบ Entrance 289 (47.1) 9.70 (7.913) (1-34)  

  - การรับโควตาพิเศษ 2 (0.3) 5.50 (2.121) (4-7)  

  - ตางประเทศ 3 (0.5) 9.67 (2.309) (7-11)  
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

 
ที่ หัวขอ ขอมูลทั่วไป แพทยคงอยู 

(คน) (%) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย

(ป)   (คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) (พิสัย) 

F 

(Sig) 

8 รูปแบบ - หลักสูตรเดิม 402 (65.6) 10.53 (7.746) ( 1- 34) 12.436 

 การศึกษา - Problem-based learning 109 (17.8) 5.94 (5.585) (1-27) (.000) 

  - อบรมกับศูนยแพทยศาสตรฯ 42 (6.9) 6.86 (6.039) (1-20)  

  - ศูนยแพทยศาสตรฯ + PBL 53 (8.6) 4.87 (4.553) (1-21)  

  - หลักสูตรเดิม + PBL 4 (0.7) 11.00 (3.916) (7-16)  

  - ตางประเทศ 3 (0.5) 9.67 (2.309) (7-11 )  

 รวม แพทยคงอยูทั้งหมด 613 (100.0) 8.97 (7.358) (1-34)   

 

1) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: จํานวนแพทยท่ีปฏิบัติงาน 

ในโรงพยาบาลชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามกลับท้ังหมด จํานวน 1,186 คน เปนแพทยใชทุนครบ 2 ป 

จํานวน 613 คน คิดเปนอัตราการคงอยูโดยประมาณ รอยละ 51.69 เม่ือเทียบกับจังหวัดนครราชสีมา 

(รอยละ 56.03) อยูในเกณฑใกลเคียงกัน โดยจังหวัดนครราชสีมามีอัตราการคงอยูท่ีสูงกวาใน

ระดับประเทศ ระยะเวลาการปฏิบัติงานหลังใชทุนครบเฉล่ีย 8.97 ป ต่ําสุด 1 ป สูงสุด 34 ป (ตาราง

ท่ี 5.2) ซ่ึงอยูในเกณฑใกลเคียงกับจังหวัดนครราชสีมา (9.0 ป) (ตารางท่ี 4.1)   

2) ขอมูลสวนบุคคลของแพทย: เปนตัวแปรอิสระท่ีบริหารเปล่ียนแปลง 

ไมได หรือเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายไดยาก ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และภูมิลําเนาบานเกิด/

การตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหม ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลของท่ัวประเทศ (ตารางท่ี 5.2) เปรียบเทียบกับ

ขอมูลของจังหวัดนครราชสีมา (ตารางท่ี 4.1) 

(1) เพศ: ตัวอยางแพทยคงอยูสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ  

71.60) มีระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 10.40 ป มากกวาเพศหญิงท่ีมีระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 5.37 ป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Sig < .05) แตกตางจากในจังหวัดนครราชสีมา พบวา เพศชายมีเวลาคงอยู

เฉล่ีย 10.1 ป มากกวาเพศหญิงท่ีมีเวลาคงอยูเฉล่ีย 6.5 ป แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ดีแพทย

ชายและแพทยหญิงในจังหวัดนครราชสีมาและในระดับประเทศ มีแบบแผนการคงอยูเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในภาพรวมเพศนาจะมีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

(2) อายุ: ตัวอยางแพทยคงอยู พบวา ชวงอายุ 31-35 ป มีสัดสวน 
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สูงสุด (รอยละ 30.2) รองลงมาเปน ชวงอายุ 41-50 ป (รอยละ 26.4) ชวงอายุ 36-40 ป (รอยละ 17.9) 

ชวงอายุ 25-30 ป (รอยละ 17.6) และชวงอายุมากกวา 50 ป มีสัดสวนนอยท่ีสุด (รอยละ 7.8) เม่ือ

เทียบกับจังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยชวงอายุ 25-30 ป มีสัดสวนสูงสุด (รอยละ 26.2) ผูวิจัย

แบงกลุมชวงอายุของแพทยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เปน 2 กลุม ไดแก กลุมแพทยคงอยูระยะตน 

(ชวงอายุ  ≤ 35 ป) โดยรวมชวงอายุ 25-30 ป ซ่ึงเปนชวงการพัฒนาวิชาชีพและชวงอายุ 31-35 ป ซ่ึง

เปนชวงการหารายได ในระดับประเทศ จํานวน 293 คน (รอยละ 47.8) และกลุมแพทยคงอยูระยะ

ปลาย (ชวงอายุ > 35 ป) โดยรวมชวงอายุ 36-40 ป เปนชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน 

ชวงอายุ 41-50 ป เปนชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย และชวงอายุ > 50 ป เปนชวงการ

ยกยองเชิงสังคม ในระดับประเทศ จํานวน 320 คน (รอยละ 52.2) เม่ือเทียบกับจังหวัดนครราชสีมา

พบวา แพทยคงอยูระยะตนมีจํานวน 31 คน (รอยละ 47.7) และคงอยูระยะปลายมีจํานวน 34 คน 

(รอยละ 52.3) มีแบบแผนการคงอยูเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยพบวา ตัวแปรอายุมีความสัมพันธ

กับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05)  

(3) สถานภาพสมรส: ตัวอยางแพทยคงอยู สวนใหญสมรสและมี 

บุตร(รอยละ 53.2) รองลงมาเปนโสด (รอยละ 31.8) และสมรสและไมมีบุตร (รอยละ 15.0) มี

ระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 12.10 ป, 4.85 และ 6.61 ปตามลําดับ การวิเคราะหเชิงสถิต ิ พบวา 

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ผลดังกลาวของ

จังหวัดนครราชสีมาและระดับประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน แสดงวา ตัวแปรสถานภาพสมรส

มีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (Sig < .05)  

(4) ภูมิลําเนาบานเกิด/การตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหม: ตัวอยางแพทยคง 

อยู สวนใหญมีภูมิลําเนาบานเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางานหรือใกลเคียง รวมท้ังตั้งถ่ินฐานใน

จังหวัดท่ีทํางานเปนสวนใหญ (รอยละ 81.9) มีภูมิลําเนาเดิมในจังหวัดกรุงเทพมหานครนอยท่ีสุด 

(รอยละ 18.1) แตกลุมนี้กลับมีระยะเวลาการคงอยูในโรงพยาบาลมากท่ีสุด (11.18 ป) เม่ือเทียบกับ

แพทยกลุมแรก กลุมท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร อาจเปนกลุมท่ีตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหมในจังหวัด

ท่ีทํางานก็เปนได แตเปนขอจํากัดของการวิจัยท่ีไมไดแยกขอคําถามใหชัดเจน จึงไมสามารถสรุปใน

ประเด็นดังกลาวได เม่ือเทียบกับจังหวัดนครราชสีมา พบวา ขอมูลแตกตางกัน แพทยเกือบท้ังหมด 

(รอยละ 95.4) เปนแพทยท่ีมีภูมิลําเนาบานเกิดในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน ภูมิภาคใกลเคียงกับท่ี

ทํางานและตั้งถ่ินฐานครอบครัวใหมในจังหวัดเดยีวกับท่ีทํางาน มีเพียงรอยละ 4.6 มีภูมิลําเนาเดิมใน

กรุงเทพฯ  เม่ือทดสอบเชิงสถิติพบวา ตัวแปรภูมิลําเนาบานเกิด/การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู มีความสัมพันธ

กับการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) ท้ังในจังหวัดนครราชสีมาและ

ระดับประเทศ  
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3) ประเภทของแพทย: เปนตัวแปรท่ีบริหารเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายได 

จําแนกตามตําแหนง วิชาชีพเฉพาะ การรับเขาศึกษา และรูปแบบการศึกษา ผูวิจัยใชการวิเคราะห

ขอมูลของท่ัวประเทศ (ตารางท่ี 5.2) เปรียบเทียบกับขอมูลของจังหวดันครราชสีมา (ตารางท่ี 4.1)  

(1) ตําแหนง: ตัวอยางแพทยใชทุนครบจํานวน 613 คน เปน 

แพทยประจําการสูงสุด (รอยละ 60.8) ท่ีเหลือเปนผูอํานวยการ (รอยละ 39.2) ผูอํานวยการมี

ระยะเวลาการคงอยูโดยเฉล่ีย 13.17 ป มากกวาแพทยประจําการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < 

.05) ผลการศึกษานีเ้ปนไปในแนวทางเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา แสดงวา ตัวแปรตําแหนงมี

ความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(2) วิชาชีพท่ัวไป: ตัวอยางแพทยคงอยู สวนใหญเปนแพทยเวช- 

ปฏิบัติท่ัวไป (GP) อาจเรียกวาแพทยวิชาชีพท่ัวไปหรือแพทยท่ัวไป (รอยละ 63.6) แพทยเฉพาะทาง

สวนใหญเปน 4 สาขาหลัก ไดแก กุมารแพทย สูต-ินรีแพทย อายุรแพทยและศัลยแพทย ตามลําดับ 

(รอยละ 5.1-8.6) ระยะเวลาการคงอยูของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 9.99 ป สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ 

(8.97 ป) สวนแพทยเฉพาะทางโดยรวมมีระยะเวลาคงอยู 7.18 ป ศัลยแพทยท่ัวไปมีระยะเวลาคงอยู

นานท่ีสุด (8.81 ป) เม่ือวิเคราะหเชิงสถิติพบวา วิชาชีพท่ัวไปมีผลตอการคงอยูของแพทยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) เปรียบเทียบกับจังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยคงอยูสวนใหญเปน

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปเหมือนกัน แตเม่ือวิเคราะหเชิงสถิติ พบวา วิชาชีพท่ัวไปมีผลตอการคงอยู

ของแพทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ในระดับจังหวัดอาจมีขอมูลท่ีนอยเกินไป เม่ือ

วิเคราะหในระดับประเทศขอมูลมีจํานวนมากขึ้น สรุปไดวา ตัวแปรวิชาชีพท่ัวไปมีอิทธิพลตอการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(3) การรับเขาศึกษา: แบงเปน 2 กลุม 3.1) กลุมแพทยชนบท: 

เปนการรับเขาศึกษาในโควตาแพทยชนบท ไดแก โครงการแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือชาวชนบท 

(MESRAP)ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท(CPIRD)ของกระทรวง

สาธารณสุข โครงการแพทยพันธุใหม (New Tract) และโควตาพิเศษสําหรับภูมิภาค 3.2) กลุม    

เอ็นทรานซ (Entrance): เปนการรับเขาศึกษาในระบบการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยแบบเดิม 

ปจจุบันเปล่ียนเปนการรับตรงท่ีโรงเรียนแพทย (Direct Admission) รวมถึงการเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

เอกชน และตางประเทศ ตัวอยางแพทยคงอยู แบงเปน กลุมแพทยชนบท 277 คน (รอยละ 45.2) 

กลุมการรับเขาศึกษาแบบเดิมมีจํานวน 336 คน (รอยละ 54.8) ระยะเวลาการคงอยูของกลุมแพทย

ชนบทเฉล่ีย 8.69 ป ใกลเคียงกับกลุมเอ็นทรานซ (9.20 ป) (ภาคผนวก ญ) เม่ือจําแนกการรับเขา

ศึกษาเปน 8 กลุม พบวา กลุมแพทยชนบทเดิม (MESRAP) มีการคงอยูสูงท่ีสุด (12.31 ป) กลุม

แพทยชนบท (CPIRD) มีระยะเวลาการคงอยูนอยท่ีสุด (5.15 ป) อาจเปนเพราะโครงการเพ่ิงเริ่ม
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ดําเนินการหลัง MESRAP แพทยท่ีจบในโครงการจึงมีระยะเวลาการคงอยูนอยกวากลุมอ่ืน เม่ือ

วิเคราะหเชิงสถิติพบวา การรับเขาศึกษามีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (Sig < .05) เปรียบเทียบกับจังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยสวนใหญเปนกลุมเอ็นทรานซ 

(รอยละ 64.6) มีระยะเวลาการคงอยูนานท่ีสุด (9.3 ป) แตเม่ือทดสอบเชิงสถิติ พบวาการรับเขาศึกษา

มีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงอาจเปนเพราะขอมูลนอย

เกินไป เม่ือวิเคราะหในระดับประเทศขอมูลมีจํานวนมากขึ้น จึงสรุปไดวา ตัวแปรการรับเขาศึกษามี

อิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(4) รูปแบบการศึกษา: แบงเปน 2 กลุม 4.1) หลักสูตรแนวใหม:  

เปนการอบรมหลักสูตรการเรียนจากโจทยปญหาผูปวย (PBL) และ / หรือ การอบรมรวมกับศูนย

แพทยศาสตรศึกษาในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ซ่ึงคอนขางใกลชิดกับโรงพยาบาล

ชุมชน อาจมีการผสมหลักสูตรเดิมรวมกับ PBL หรือผสมหลักสูตร PBL กับ อบรมรวมกับศูนย

แพทยศาสตรศึกษา รูปแบบการศึกษาในหลักสูตรแนวใหม มีฐานคติใหนักศึกษาแพทยเรียนรูรวม

ไปกับโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานคอนขางมาก เพ่ือใหแพทยมีความผูกพัน รักชนบท แต

แพทยชนบทรุนเกาจาํนวนหนึ่งไดรับการศึกษาในหลักสูตรเดิมของโรงเรียนแพทย 4.2) หลักสูตร

เดิม: เปนหลักสูตรเดิมของแตละมหาวิทยาลัยในอดีต รวมถึงแพทยท่ีจบจากตางประเทศ ตัวอยาง

แพทยคงอยู ท่ีจบจากหลักสูตรแนวใหมมีจํานวน 208 คน (รอยละ 33.93) หลักสูตรเดิม (รวม

ตางประเทศ) มีจํานวน 405 คน (รอยละ 66.07) กลุมหลักสูตรแนวใหมมีระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 

5.95 ป เทียบกับกลุมหลักสูตรเดิมมีระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 10.52 ป (ภาคผนวก ญ) เม่ือทดสอบ

เชิงสถิตพิบวา รูปแบบการศึกษา มีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(Sig < .05) แตเปนหลักสูตรเดิมท่ีมีการคงอยูมากกวาหลักสูตรแนวใหม อาจเปนเพราะหลักสูตร

แนวใหมเพ่ิงเริ่มเกิดในระยะหลัง แพทยชนบทรุนใหมท่ีรับการศึกษาหลักสูตรแนวใหมมีจํานวน 

นอยกวา และมีระยะเวลาการคงอยูนอยกวาแพทยท่ีรับการศึกษาหลักสูตรเดิม เม่ือเทียบกับจังหวัด

นครราชสีมา พบวาเปนไปในแนวทางเดียวกัน แพทยท่ีเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแบบเดิม

มีจํานวน 50 คน (รอยละ 77.0) มีระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 9.0-10.9 ป ซ่ึงนานกวากลุมท่ีไดรับ

การศึกษาในหลักสูตรแนวใหม จึงไมอาจสรุปไดวา หลักสูตรแนวใหมมีความสัมพันธกับการคงอยู

ของแพทย แตสรุปไดวา รูปแบบการศึกษามีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ

  โดยสรุป ขอมูลท่ัวไปของตัวอยางแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศ

ไทย พบวา แพทยใชทุนครบจํานวน 613 คน คิดเปนอัตราการคงอยู รอยละ 51.69 ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานหลังใชทุนครบเฉล่ีย 8.97 ป ขอมูลสวนบุคคล พบวา แพทยสวนใหญเปนเพศชาย ชวง
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อายุ 31-35 ป มีสัดสวนสูงสุด สถานภาพสมรสและมีบุตร ภูมิลําเนาสวนใหญอยูในจังหวัดเดยีวกับ

ท่ีทํางานหรือใกลเคียง รวมทั้งตั้งถ่ินฐานในจังหวัดท่ีทํางาน การวิเคราะหทางสถิติ พบวา ตัวแปร

เพศ อายุ สถานภาพสมรส และภูมิลําเนาบานเกิด/การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู มีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (Sig < .05) ประเภทของแพทย พบวา แพทยสวนใหญเปนแพทย

ประจําการและเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) การรับเขาศึกษาสวนใหญ เปนระบบการสอบคัด 

เลือกของมหาวิทยาลัยแบบเดิม (Entrance) รูปแบบการศึกษาสวนใหญ เปนหลักสูตรเดิมของ

มหาวิทยาลัย การวิเคราะหทางสถิติพบวา ตัวแปรตําแหนง วิชาชีพท่ัวไป การรับเขาศึกษา และ     

รูปแบบการศึกษา มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) 

  5.4.3.2 คุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวแปร: ตัวแปรท่ีนาํมาวิเคราะหท้ังหมด 16 ตัว มี

รายละเอียดตามระดับการวัดดังนี้ (ตารางท่ี 5.3) 

1) อัตราสวน (Ratio): มี 4 ตัว (1) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล 

ชุมชน (RET): ใชระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลเปนจํานวนป ถาเกิน 6 เดือนขึ้นไปปด

เศษเปนจํานวนเต็ม (2) ลักษณะงานท่ีแพทยปฏิบัติ (JOB):ในการวิเคราะหเสนทาง ผูวิจัยไดเลือก

จํานวนผูปวยท่ีแพทยตรวจเฉล่ียตอวัน เขามาในสมการเนื่องจากเปนตัวแปรท่ีมีระดับการวัดอัตรา 

สวน และใชขอมูลท้ังจากแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ในขณะท่ีลักษณะเฉพาะของ

งานใชขอมูลไดเฉพาะแพทยเฉพาะทาง ลักษณะงานหลากหลายใชขอมูลไดเฉพาะแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไปและเปนตัวแปรองคประกอบ(Composite Variable) (3) ลักษณะรายไดท่ีแพทยไดรับ (INC): 

โดยใชคาตอบแทนภาครัฐท้ังหมดท่ีแพทยไดรับ รวมเงินเดือน คาตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) 

เบ้ียเล้ียงเหมาจายสําหรับโรงพยาบาลชุมชน และคาตอบแทนอ่ืน ๆ โดยไมรวมคาตอบแทนจาก

คลินิกเอกชน เพราะแพทยบางทานไมไดทํา (4) เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกติ/กันดารในเขตชนบท

ของโรงพยาบาลชุมชน (DSC): เปนการสะทอนถึงบริบทของชุมชนวาเปนพ้ืนท่ีปกติหรือกันดาร 

จากอัตราเบ้ียเล้ียงเหมาจายท่ีไดรับ เปนขอมูลทุติยภูมิตรวจสอบจากจํานวนปท่ีแพทยปฏิบัติงาน 

และเขตอําเภอท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู  

2) ชวง (Interval): มี 5 ตัว เปนตัวแปรเชิงองคประกอบ (Composite  

Variables) ท้ังหมด ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและปรับจากการวิจัยเชิงคณุภาพ ได

ทดสอบหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ซ่ึงผานเกณฑ และปรับขอคําถามเรียบรอยแลว ในแตละขอ

คําถามเปนตัวแปรท่ีมีระดับการวัดระดับกลุม (0, 1) 4 ตัว และอันดับ (1-5) 1 ตัว เม่ือรวมเปนตัวแปร

เชิงองคประกอบตัวแปรเดียว จะอนุโลมกลายเปนตัวแปรเชิงปริมาณระดับชวง (Interval Scale) 

นํามาเขาสมการเชิงโครงสรางได ไดแก (1) ความจําเปนของครอบครัว (KIN): ประกอบดวย ขอ

คําถามระดับกลุม (0, 1) 7 ขอ (2) บริบทของงาน (CON): ประกอบดวย ขอคําถามระดับกลุม (0, 1) 
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17 ขอ  (3) บริบทของชุมชน (COM): ประกอบดวยขอคําถามระดับกลุม(0, 1) 5 ขอ (4) การจัดการ

ปฏิบัติการทางการแพทยในโรงพยาบาล (OM): ประกอบดวยขอคําถามระดับกลุม (0, 1) 14 ขอ    

(5) ความพึงพอใจของแพทย (PSAT): ประกอบดวยขอคําถามระดับอันดับ (1-5) 15 ขอ แบงเปน 4 

มิติ คือ มิติดานงาน มิติดานรายได มิติดานสภาพแวดลอมของงาน ดานละ 4 ขอ มิติดานชุมชน 3 ขอ  

3) กลุม (Nominal): มี 7 ตวั ผูวิจัยไดใชเทคนิคการแปรตัวแปรเชิงคุณภาพ 

เปนตัวแปรหุน (Dummy Variables) เพ่ือนํามาวิเคราะหเขาสมการ (1) เพศ (SEX) (2) สถานภาพ

สมรส (MAR) (3) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยูหรือภูมิลําเนาเดิม (HAB) (4) วิชาชีพแพทย เวชปฏิบัติท่ัวไป

หรือแพทยเฉพาะทาง (GP) (5) การรับเขาศึกษาแพทย (EN) (6) รูปแบบการศึกษาของแพทย (L) 

และ (7) ขนาดโรงพยาบาลชุมชน คิดตามจํานวนเตียง (BED)  

  การวิเคราะหแบงกลุมตามชวงอายุเปน 2 กลุม ไดแก ชวงคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 

35 ป) 293 คน และชวงคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) 320 คน ตัวแปรท้ังหมดไดคํานวณหา

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสัย (ตารางท่ี 5.3-5.4) ขอมูลท่ีมีความครบถวนของตัวแปร 16 

ตัว นํามาวิเคราะหเขาสมการไดมีจํานวนมากเพียงพอ ไดแก ชวงอายุ ≤ 35 ป จํานวน 283 ตัวอยาง 

และ ชวงอายุ > 35 ป  จํานวน 306 ตัวอยาง 

5.4.3.3 พ้ืนฐานความสัมพันธระหวางตัวแปร: ไดแก  

1) โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตกุารคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล 

ชุมชน: จากโมเดลเชิงทฤษฎี ปรับโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนโมเดลเชิงสาเหตุการคงอยู ไดตัวแปร 

18 ตัว ปรับเปนโมเดลการทดสอบเชิงปริมาณ ไดคัดท้ิงตัวแปรตําแหนง (POS) และอายุ (AGE) 

เพราะเปนตัวแปรควบคุม (Moderator) เหลือเพียง 16 ตัวแปร ท่ีนํามาทดสอบเชิงปริมาณ   

2) สหสัมพันธระหวางตัวแปร: โดยนําตัวแปรทุกตัวมาหาคาเมตริกความ 

สัมพันธ (ทวิ) ระหวางตัวแปร (Pearson-r) พบวา ตัวแปรตาม (RET) มีความสัมพันธกับตัวแปร

อิสระอยางมีนัยสําคัญ 4 ตัว ในชวงอายุ ≤ 35 ป และ 9 ตัวในชวงอายุ > 35 ป คาสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระพบวา (1) สัมพันธมากเกิน 0.5: มี 2 คู ท้ัง 2 ชวงอายุ คือ OM กับ CON (0.565, 

0.552); DSC กับ INC (0.517, 0.553) (2) สัมพันธมากเกิน 0.4 แตไมถึง 0.5: มี 6 คู ไดแก ชวงอายุ≤ 

35 ป มี 1 คู คือ BED กับ GP (-.488) ชวงอายุ > 35 ป มี 5 คู คือ DSC กับ GP (.483); DSC กับ BED    

(-.479); EN กับ HAB (.428); INC กับ GP (.425); CON กับ PSAT (.424) (3) สัมพันธมากเกิน 0.3 

แตไมถึง 0.4: มี 7 คู ไดแก ชวงอายุ ≤ 35 ป มี 4 คู คือ DSC กับ GP (.364); OM กับ PSAT (.364); 

DSC กับ BED (-.380) และ CON กับ PSAT (.398) ชวงอายุ > 35 ป มี 3 คู คือ OM กับ PSAT 

(.340); BED กับ GP (-.330); COM กับ PSAT (.326) 
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ตารางท่ี 5.3 คุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะหเสนทาง ชวงคงอยูระยะตน(อายุ≤ 35 ป) 

 

คุณสมบัติตัวแปร valid พิสัย 
ท่ี ช่ือ รหัส นิยามปฏิบัติการ หนวย 

คาเฉลี่ย S.D. cases max min 

1  การคงอยู RET ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ป 3.41 2.182 293 10 1 

  ของแพทย  จริงในรพ.ชุมชน       

2 เพศ SEX เพศของแพทย (ชาย=1) คน 0.57 0.496 293 1 0 

3 สถานภาพ MAR สถานภาพสมรส คน 0.52 0.501 293 1 0 

 สมรส  (สมรส =1)       

4 การต้ังถิ่น HAB การต้ังถิ่นฐานท่ีอยู/ คน 0.87 0.340 293 1 0 

 ฐานท่ีอยู  ภูมิลําเนาเดิม (ชนบท=1)       

5 วิชาชีพ GP แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/ คน 0.66 0.475 293 1 0 

 ท่ัวไป  เฉพาะทาง (GP=1)       

6 การรับเขา EN การรับเขาศึกษาแพทย คน 0.44 0.497 293 1 0 

 ศึกษา  (แพทยชนบท=1)       

7 รูปแบบ L หลักสูตรเดิม/PBL คน 0.46 0.499 293 1 0 

 การศึกษา  (PBL=1)       

8 ความพึง PSAT ความพึงพอใจของแพทย คน 3.6271 0.582 293 5.00 1.33 

 พอใจ  (1-5)       

9 ความ       KIN ความจําเปนของ คน 0.27 0.238 293 1 0 

 จําเปน  ครอบครัว (0,1)       

10 ลักษณะ JOB จํานวนผูปวยOPDท่ี คน 73.40 37.101 291 300 0 

 งาน  แพทยตรวจเฉลี่ยตอวัน       

11 ลักษณะ INC คาตอบแทนภาครัฐท้ัง บาท 74,855.89 20,318.86   287 140,000 30,000 

 รายได  หมดท่ีไดรับตอเดือน       

12 บริบท CON สภาพแวดลอมของงาน คน 0.69 0.176 291 1 0 

 ของงาน  ท่ีทําใหแพทยพอใจ(0,1)       

13 บริบท COM สภาพแวดลอมชุมชน คน 0.59 0.281 292 1 0 

 ของชุมชน  ท่ีทําใหแพทยพอใจ(0,1)       

14 การจัดการ OM ระบบบริหารท่ีเอื้อตอ คน 0.61 0.223 292 1 0 

 ปฏิบัติการ  การปฏิบัติงานแพทย (0,1)       

15 ขนาดรพ. BED ตามจํานวนเตียง(>60=1) คน 0.48 0.501 293 1 0 

16 เบ้ียเลี้ยง DSC อัตราในพื้นท่ีปกติ/ บาท 32,201.37 8,120.48   293 60,000 20,000 

 เหมาจาย  กันดาร       
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ตารางท่ี5.4 คุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะหเสนทางชวงคงอยูระยะปลาย (อายุ>35ป) 

 

คุณสมบัติตัวแปร valid พิสัย 
ท่ี ช่ือ รหัส นิยามปฏิบัติการ หนวย 

คาเฉลี่ย S.D. cases max min 

1  การคงอยู RET ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ป 14.06 6.716 320 34 1 

  ของแพทย  จริงในรพ.ชุมชน       

2 เพศ SEX เพศของแพทย (ชาย=1) คน 0.85 0.358 320 1 0 

3 สถานภาพ MAR สถานภาพสมรส คน 0.83 0.372 320 1 0 

 สมรส  (สมรส =1)       

4 การต้ังถิ่น HAB การต้ังถิ่นฐานท่ีอยู/ คน 0.78 0.418 320 1 0 

 ฐานท่ีอยู  ภูมิลําเนาเดิม (ชนบท=1)       

5 วิชาชีพ GP แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป/ คน 0.62 0.487 320 1 0 

 ท่ัวไป  เฉพาะทาง (GP=1)       

6 การรับเขา EN การรับเขาศึกษาแพทย คน 0.47 0.500 320 1 0 

 ศึกษา  (แพทยชนบท=1)       

7 รูปแบบ L หลักสูตรเดิม/PBL คน 0.23 0.420 320 1 0 

 การศึกษา  (PBL=1)       

8 ความพึง PSAT ความพึงพอใจของแพทย คน 3.8769 0.591 320 5.00 1.73 

 พอใจ  (1-5)       

9 ความ       KIN ความจําเปนของ คน 0.31 0.237 320 1 0 

 จําเปน  ครอบครัว (0,1)       

10 ลักษณะ JOB จํานวนผูปวยOPDท่ี คน 60.87 30.938 315 180 0 

 งาน  แพทยตรวจเฉลี่ยตอวัน       

11 ลักษณะ INC คาตอบแทนภาครัฐท้ัง บาท 88,257.29 24,556.90   314 172,650 30,000 

 รายได  หมดท่ีไดรับตอเดือน       

12 บริบท CON สภาพแวดลอมของงาน คน 0.75 0.172 317 1 0 

 ของงาน  ท่ีทําใหแพทยพอใจ(0,1)       

13 บริบท COM สภาพแวดลอมชุมชน คน 0.69 0.284 319 1 0 

 ของชุมชน  ท่ีทําใหแพทยพอใจ(0,1)       

14 การจัดการ OM ระบบบริหารท่ีเอื้อตอ คน 0.68 0.200 319 1 0 

 ปฏิบัติการ  การปฏิบัติงานแพทย (0,1)       

15 ขนาดรพ. BED ตามจํานวนเตียง(>60=1) คน 0.61 0.489 320 1 0 

16 เบ้ียเลี้ยง DSC อัตราในพื้นท่ีปกติ/ บาท 38,203.13 9,975.172 320 70,000 20,000 

 เหมาจาย  กันดาร       
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ตารางท่ี 5.5 สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ชวงอายุ ≤ 35 ป) 

 

 SEX MAR HAB GP EN L PSAT KIN JOB INC CON COM OM BED DSC 

MAR .109               

HAB -.039* .002              

GP .204** -.007 .121*             

EN -.041 .014 .244** .126*            

L -.055** -.035 .020 .117* .166**           

PSAT .112 .022 -.039 .179** -.012 .077          

KIN .071 .274** .078 -.004 -.025 .048 .076         

JOB .049 .107 .088 .261** .008 .026 .014 .125*        

INC .071 .010 -.003 .237** .092 .103 .109 -.154** .162**       

CON -.047 -.026 .002 -.116* -.047 .023 .398** .048 -.080 -.133*      

COM .045 .125* -.009 .138* -.055 .006 .247** .137* .167** .002 .077     

OM -.041 .014 .097 -.208** -.037 -.002 .364** .112 .013 -.085 .565** .193**    

BED -.171** -.009 -.025 -.488** -.091 -.095 -.149* -.024 -.079 -.228** .177** -.160** .279**   

DSC .066 -.002 .094 .364** .062 .002 .131* -.144* .167** .517** -.112 .143** -.058 -.380**  

RET -.023 .254** -.051 .076 -.071 -.095 .151** .014 .190** .083 .030 .215** .075 -.015 .105 

 

หมายเหต:ุ (*) นัยสําคัญท่ี .05  (**) นัยสําคัญท่ี .01    
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ตารางท่ี 5.6 สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ชวงอายุ > 35 ป) 

 

 SEX MAR HAB GP EN L PSAT KIN JOB INC CON COM OM BED DSC 

MAR .190**               

HAB -.080 -.019              

GP .172** .011 .020             

EN -.117* -.005 .428** .042            

L -.043 -.018 .115* -.014 .254**           

PSAT .064 .040 .079 .204** .051 .007          

KIN .037 .283** .077 -.036 .181** .034 .041         

JOB -.167** -.001 .114* .160** .075 .054 .001 .047        

INC .107 .092 -.021 .425** .046 -.073 .292** -.130* .085       

CON .006 .046 -.043 -.008 -.008 -.062 .424** .084 -.013 -.042      

COM .052 .027 -.010 .276** .076 -.055 .326** .067 .080 .247* .251**     

OM .051 -.039 .033 -.092 -.037 -.067 .340** -.005 -.123* -.089 .552** .140*    

BED -.103 .091 .044 -.330** -.113* -.084 -.103 .043 -.056 -.269** .165** -.108 .262**   

DSC .175** .038 -.082 .483** -.014 -.141* .158** -.041 .112* .553** -.081 .273** -.146** -.479**  

RET .231** .254** -.094 .428** -.096 -.244** .149** -.009 .040 .437** .175** .277** .079 .003 .464** 

 

หมายเหต:ุ (*) นัยสําคัญท่ี .05  (**) นัยสําคัญท่ี .01   
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5.4.3.4 การวิเคราะหโมเดลเบ้ืองตน (Initial Model) การคงอยูของแพทยใน 

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย:  ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยอาศัยสมการโครงสรางตามสมมติฐาน 6 

ชุด (ภาพท่ี 4.5) โดยวิเคราะหแบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และชวงคงอยู

ระยะปลาย (อายุ > 35 ป) การวิเคราะหสมการโครงสรางมีรายละเอียดดังนี ้

การคนหาโมเดลท่ีดีท่ีสุด ผูวิจัยอาศัยสมการโครงสรางหลักเปนตัวนําทาง 

เริ่มตนหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวท่ีนํามาศึกษา (ตารางท่ี 5.3) ตัวแปรอิสระคูใดมี

ความสัมพันธกันมาก (มากกวา 0.5) อาจทําใหเกิดภาวะ Multicollinearity จึงไดแยกสมการออกจาก

ตัวแปรตาม 3 สมการ สมการโครงสรางหลัก การคงอยูของแพทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะ

ปลาย (อายุ > 35 ป) พบวา คาทนได (Tolerance) มีคาเทากับ .739 - .947 และ .689 - .912 ตามลําดับ 

เปนคาท่ีเขาใกล 1 และปจจัยเพ่ิมการผันแปร (VIF) ของสมการหลักการคงอยูระยะตนและระยะ

ปลาย มีคา 1.056 - 1.268 และ 1.097 - 1.383 ตามลําดบั เปนคาท่ีเขาใกล 1 (ตารางท่ี ฉ.1 และ ฉ.3) 

เง่ือนไขจํานวนของการคัดเลือกแบบจําลอง (Condition Index) มีคาสูงสุด 30.154 และ 31.661 ใน

มิติท่ี 13 ของสมการหลักการคงอยูระยะตนและระยะปลายตามลําดับ เปนคาท่ีไมมากกวาเกณฑ   

(ตารางท่ี ฉ.2 และ ฉ.4) (ภาคผนวก ฉ) สรุปวา ผลของคาเมตริกความสัมพันธ(ทว)ิระหวางตัวแปร 

(Pearson-r) คาทนได (Tolerance) ปจจัยเพ่ิมการผันแปร (VIF) และ เง่ือนไขจํานวนของการคัดเลือก

แบบจําลอง (Condition Index) แสดงวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันมาก (Multicollinearity) 

จนทําใหมีการละเมิดขอสมมติฐาน เม่ือไดสมการหลักมาแลว จึงนํามาทดสอบคุณสมบัติของ

สมการตามฐานคติของการวิเคราะหถดถอย โดยใชการลงจุดกระจายของสวนเหลือ(Residuals) พบ

การกระจายคอนขางปกติของสวนเหลือ (Regression Standardized Residual) ของตัวแปรตาม 

แสดงวาเปนไปตามขอสมมติฐานและไมมีขอจํากัดของการวิเคราะหถดถอย (ภาคผนวก ช) 

   การวิเคราะหในขั้นตอนแรกไดนําผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามท้ัง 6 สมการ ท้ังท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติและมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัว มานําเสนอใน

ตารางการวิเคราะหโมเดลเบ้ืองตนการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะ

ตน (ตารางท่ี 5.7) และระยะปลาย (ตารางท่ี 5.8) ขั้นตอนตอมาไดนําตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ

กับตัวแปรตามท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตจิากการวิเคราะหขั้นตอนแรก หรืออาจมีสหสัมพันธรวมกับตัว

แปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (ตารางท่ี 5.5-5.6) มาวิเคราะหถดถอยปกตอีิกครั้งหนึ่ง รวมท้ัง

ผลัดเปล่ียนนําตัวแปรอิสระเขามาในสมการ เพ่ือหาชุดของตัวแปรอิสระท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายตัว

แปรตาม โดยอาศัยทฤษฎีและขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพชวยช้ีนํา และมีสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจอยูในเกณฑท่ีสูงสุด รวมทั้งทดสอบฐานคติของสมการ ไดโมเดลสุดทายการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตนและระยะปลาย (ภาพท่ี 5.1-5.2)  
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ตารางที่ 5.7 การวิเคราะหโมเดลเบ้ืองตน (Initial Model) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) 

 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะงาน (JOB) ลักษณะรายได (INC) บริบทงาน (CON) บริบทชุมชน (COM) ความพึงพอใจ (PSAT) การคงอยู (RET) 

เพศ (ชาย=1)     .074 -.085 

สถานภาพสมรส (สมรส=1)                    -.021     .246*** 

การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู (ชนบท=1)                    -.053 -.049 

วิชาชีพท่ัวไป (GP=1)      .167**  .037 

การรับเขาศึกษา (แพทยชนบท =1)                    -.003 -.059 

รูปแบบศึกษา (PBL=1)     .028 -.101 

ความพึงพอใจของแพทย (PSAT) (1-5)       .122 

ความจําเปนของครอบครัว (KIN) (0,1)     .052 -.086 

ลักษณะงาน (JOB)                    -.056   .147* 

ลักษณะรายได (INC)     .141*  .035 

บริบทของงาน (CON) (0,1)        .407***  .015 

บริบทของชุมชน (COM) (0,1)      .177**   .130* 

จัดการปฏิบัติการทางแพทย(OM) (0,1) .038              -.058  .559***    

ขนาดของโรงพยาบาล (>60เตียง =1)             -.088              .020    

เบ้ียเล้ียงเหมาจาย (DSC)  .514***  .143*   

R2 .007 .270*** .319*** .020* .261*** .158*** 

SEE 37.125 17418.411            .146               .279 .51005          2.061 

 

หมายเหตุ:  (*) นัยสําคัญท่ี .05  (**) นัยสําคัญท่ี .01   (***) นัยสําคัญท่ี .001  
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ตารางที่ 5.8 การวิเคราะหโมเดลเบ้ืองตน (Initial Model) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ > 35 ป) 

 
ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 
ลักษณะงาน (JOB) ลักษณะรายได (INC) บริบทงาน (CON) บริบทชุมชน (COM) ความพึงพอใจ (PSAT) การคงอยู (RET) 

เพศ (ชาย=1)     .016 .102* 

สถานภาพสมรส (สมรส=1)                      -.028    .214*** 

การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู (ชนบท=1)     .106*            -.025 

วิชาชีพท่ัวไป (GP=1)     .088    .278*** 

การรับเขาศึกษา (แพทยชนบท=1)                     -.019            -.042 

รูปแบบศึกษา (PBL=1)     .050  -.178*** 

ความพึงพอใจของแพทย (PSAT) (1-5)                 -.092 

ความจําเปนของครอบครัว (KIN) (0,1)     .049            -.039 

ลักษณะงาน (JOB)                     -.065 .008 

ลักษณะรายได (INC)        .215***   .261*** 

บริบทของงาน (CON) (0,1)        .381***  .151** 

บริบทของชุมชน (COM) (0,1)        .176***            .107* 

จัดการปฏิบัติการทางแพทย(OM) (0,1) -.116 .004    .546***      

ขนาดของโรงพยาบาล (>60เตียง =1) -.028  .022    

เบ้ียเล้ียงเหมาจาย (DSC)     .554***  .273***   

R2 .016 .306***     .305*** .075***    .311*** .401*** 

SEE 30.835 20548.544             .144            .274              .50461       5.346 

 

หมายเหตุ:  (*) นัยสําคัญท่ี .05 (**) นัยสําคัญท่ี .01 (***) นัยสําคัญท่ี .001   
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5.4.3.5 โมเดลหรือตัวแบบสุดทาย (Final Model): จากการวิเคราะหโมเดล 

เบ้ืองตนการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (ตารางท่ี 5.7-5.8) ผูวิจัยได

ปรับปรุงสมการโครงสราง โดยนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใินขั้นตอนแรก 

รวมกับตัวแปรท่ีมีสหสัมพันธรวมกับตัวแปรตามในแตละสมการ (ตารางท่ี 5.5-5.6)  มาวิเคราะห

ถดถอยปกติในขั้นตอนตอมา โดยผลัดเปล่ียนนําตัวแปรอิสระเขามาในสมการ เพ่ือหาชุดของตัว

แปรอิสระท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายตัวแปรตาม ไดเปน 2 โมเดล คือ โมเดลสุดทายการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) (ภาพท่ี 5.1) และระยะปลาย (อายุ > 

35 ป) (ภาพท่ี 5.2) ซ่ึงพบวามีความแตกตางกับโมเดลเบ้ืองตนการคงอยูของแพทยระยะตน มีตัว

แปรอิสระเพ่ิมมาอีก 1 ตัว คือ ความพึงพอใจของแพทย สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ลดลงจาก 

.158 เปน .133 โมเดลเบ้ืองตนการคงอยูของแพทยระยะปลาย ตัวแปรอิสระถูกคัดท้ิง 1 ตัว เนื่องจาก

ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ลดลงจาก .401 เปน .388 

  ในภาพรวมโมเดลการคงอยูของแพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) มีสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจ (R2) (.133) นอยกวาโมเดลการคงอยูของแพทยระยะปลาย (.388) แสดงวา ตัวแปร

อิสระมีอํานาจในการอธิบายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนนอยกวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงตอการคงอยูของแพทยท้ังระยะตนและระยะปลาย คือ สถานภาพสมรส ทางออมคือ การ

จัดการปฏิบัติการทางการแพทย และเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง

เฉพาะการคงอยูของแพทยระยะตน มี 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจของแพทย ลักษณะงาน และ

บริบทของชุมชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเฉพาะการคงอยูของแพทยระยะปลาย มี 5 ตัว คือ เพศ 

วิชาชีพท่ัวไป รูปแบบการศึกษา ลักษณะรายได และบริบทของงาน ตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพลตอการคง

อยูของแพทยท้ัง 2 กลุม มี 4 ตัวแปร ไดแก การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู การรับเขาศึกษา ความจําเปนของ

ครอบครัว และขนาดโรงพยาบาล  สมการความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย มี

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) .258 และ .303 ตามลําดบั ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความพึง

พอใจของแพทยคงอยูท้ังระยะตนและระยะปลาย มี 3 ตัวแปร คือ ลักษณะรายได บริบทของงาน 

และบริบทของชุมชน ทางออมคือ การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขต

ปกติ / กันดาร ตัวแปรอิสระท่ีอธิบายเฉพาะแพทยคงอยูระยะตน คือ วิชาชีพท่ัวไป เฉพาะแพทยคง

อยูระยะปลาย คือ การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู สมการโครงสรางลักษณะงาน เฉพาะของแพทยคงอยูระยะ

ปลาย มีสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) .015  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเชิงลบตอลักษณะงาน คือ การจัด 

การปฏิบัติการทางการแพทย (-.123) สมการลักษณะรายได บริบทของงาน และบริบทของชุมชน มี

ลักษณะคลายคลึงกัน ท้ัง 2 กลุม (ภาพท่ี 5.1-5.2) คาสถิตแิสดงความสัมพันธของสมการโครงสราง 

จะใหความสําคัญกับคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ(R2)เปนสัดสวนหรือรอยละท่ีตัวแปรอิสระอธิบาย
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การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามและคาสัมประสิทธ์ิเสนทางหรือสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน 

(β) เปนอิทธิพลทางตรงท่ีตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตาม โดยเปนคาท่ีตัวแปรตามเปล่ียนแปลงไป

เม่ือตัวแปรอิสระเปล่ียนไป 1 หนวย มีรายละเอียดดังนี ้(ภาพท่ี 5.1-5.2) (ตารางท่ี 5.9-5.10) 

การคงอยูของแพทย    
ในโรงพยาบาลชุมชน       

( RET) R2= .133

ความพึงพอใจ

ของแพทย 
(PSAT)      

R2= .258

บริบทของงาน (CON) 

R2= .319

ลักษณะงาน (JOB)

บริบทของชุมชน(COM) 

R2= .020

ลักษณะรายได (INC)

R2 = .267

สมรส 
(MAR)

เบ้ียเลี้ยงเหมา

จายพ้ืนท่ีปกติ/

กันดาร (DSC)

β = .223

β = .139 

β = .139 

β = .422 

β = .123 

β = .565

β = .517

β = .143 

วิชาชีพ
ท่ัวไป (GP)

β = .171

β = .181

การจัดการ

ปฏิบัติการทางการ

แพทย (OM)

β = .121 

 
ภาพท่ี 5.1 โมเดลสุดทาย (Final Model) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ≤ 35 ป) 

 

 

การคงอยูของแพทย    
ในโรงพยาบาลชุมชน       

( RET) R2= .388

ความพึงพอใจ

ของแพทย 
(PSAT)      

R2= .303

บริบทของงาน (CON) 

R2= .304

บริบทของชุมชน(COM) 
R2= .075

ลักษณะรายได (INC)

R2 = .306

สมรส 

(MAR)

เพศ 

(SEX)

วิชาชีพ

ท่ัวไป (GP)

รูปแบบ

ศึกษา (L)

เบ้ียเลี้ยงเหมา

จายพ้ืนท่ีปกติ/

กันดาร (DSC)

การจัดการ

ปฏิบัติการทางการ

แพทย (OM)

β = .206 β= -.201β =.110 β = .289

β= .143

β = .257 

β = .098

β = .184 

β = .381 

β = .236 

β = .552

β = .553 

β = .273 

ท่ีอยู 

(HAB)
β = -.123 

ลักษณะงาน (JOB)

R2 = .015

 
ภาพท่ี5.2 โมเดลสุดทาย(Final Model) การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะปลาย (อายุ>35 ป) 
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1) สมการโครงสรางหลัก (RET): เปนสมการท่ีอธิบายตัวแปรตาม คือ  

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ผลการวิเคราะหแบงเปน 2 ชวงอายุ ดังนี ้ 

(1) การคงอยูของแพทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป): พบวา ตัวแปร 

อิสระในสมการชุดนี้มี 4 ตัว ไดแก 1) สถานภาพสมรส  2) ความพึงพอใจของแพทย 3) ลักษณะงาน 

และ 4) บริบทของชุมชน ตัวแปรท้ัง 4 นี้รวมกันอธิบายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนได

รอยละ 13.3 (R2 = .133) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเสนทางของตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัว ตอการคงอยู

ของแพทย พบวา มีคา .223, .121, .139 และ .139 ตามลําดับ  

    ตัวแปรท่ีถูกตัดท้ิงจากสมการคือ ตัวแปรท่ีทางทฤษฎีและการวิจัย

เชิงคุณภาพเห็นวามีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย แตผลการวิเคราะหพบวา ไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  มี 8 ตัว ไดแก 1) เพศ 2) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู 3) วิชาชีพท่ัวไป 4) การรับเขาศึกษา 5) รูปแบบ

ศึกษา 6) ความจําเปนของครอบครัว 7) ลักษณะของรายได และ 8) บริบทของงาน แสดงวา ไมมี

อิทธิพลโดยตรงตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

(2) การคงอยูของแพทยระยะปลาย (อายุ > 35 ป): พบวา  

ตัวแปรอิสระในสมการชุดนีมี้ 6 ตัว ไดแก 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส 3) วิชาชีพท่ัวไป 4) รูปแบบ

การศึกษา 5) ลักษณะรายได และ 6) บริบทของงาน ตัวแปรท้ัง 6 นี้รวมกันอธิบายการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนไดรอยละ 38.8 (R2 = .388) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเสนทางของตัว

แปรอิสระท้ัง 6 ตัว ตอการคงอยูของแพทย พบวา มีคา .110, .206, .289, -.201, .257 และ .143 

ตามลําดับ   

    ตัวแปรท่ีถูกตัดท้ิงจากสมการคือ ตัวแปรท่ีทางทฤษฎีและการวิจัย

เชิงคุณภาพเห็นวาควรมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แตผลการวิเคราะห

พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  มี 6 ตัว ไดแก 1) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู 2) การรับเขาศึกษา  3) ความพึง

พอใจของแพทย   4) ความจําเปนของครอบครัว  5) บริบทของชุมชน และ 6) ลักษณะของงาน   

แสดงวา ไมมีอิทธิพลโดยตรงตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

   โดยสรุป ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทยท้ัง 2 กลุมชวง

อาย ุมี 1 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเฉพาะกลุมแพทยคงอยูระยะตน 

มี 3 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจของแพทย ลักษณะงาน และบริบทของชุมชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงเฉพาะกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย มี 5 ตัวแปร คือ เพศ วิชาชีพท่ัวไป รูปแบบการศึกษา 

ลักษณะรายได และบริบทของงาน  

2) สมการโครงสรางท่ี 2 (PSAT): เปนสมการท่ีอธิบายตัวแปรตาม คือ  

ความพึงพอใจของแพทย ผลการวิเคราะห 2 ชวงอายุ มีดังนี ้
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(1) ความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป):  

พบวา ตัวแปรอิสระท่ีอธิบายความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะตน มี 4 ตัว คือ 1) วิชาชีพท่ัวไป    

2) ลักษณะของรายได 3) บริบทของงาน และ 4) บริบทของชุมชน ตัวแปรท้ัง 4 ตัวรวมกันอธิบาย

ความพึงพอใจของแพทยไดรอยละ 25.8 (R2 = .258) คาสัมประสิทธ์ิเสนทางของตัวแปรอิสระท้ัง 4 

ตัว ตอความพึงพอใจของแพทย พบวา มีคา .171, .123, .422 และ .181 ตามลําดับ  

ตัวแปรทางทฤษฎีและการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีคิดวานาจะมีอิทธิพล 

ตอความพึงพอใจของแพทย แตถูกตัดท้ิงจากสมการมี 7 ตัวไดแก 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส 3) การ

ตั้งถ่ินฐานท่ีอยู 4) การรับเขาศึกษา 5) รูปแบบการศึกษา 6) ความจําเปนของครอบครัว และ            

7) ลักษณะงาน 

(2) ความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ> 35 ป):  

พบวา ตัวแปรอิสระท่ีอธิบายความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะปลายมี 4 ตัว คือ 1) การตั้งถ่ินฐาน

ท่ีอยู 2) ลักษณะของรายได 3) บริบทของงาน 4) บริบทของชุมชน ตัวแปรท้ัง 4 ตัวรวมกันอธิบาย

ความพึงพอใจของแพทยไดรอยละ 30.3 (R2 = .303) คาสัมประสิทธ์ิเสนทางของตัวแปรอิสระท้ัง 4 

ตัว ตอความพึงพอใจของแพทย พบวา มีคา .098, .236, .381 และ .184 ตามลําดับ  

ตัวแปรทางทฤษฎีและการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีคิดวานาจะมีอิทธิพล 

ตอความพึงพอใจของแพทย แตถูกตัดท้ิงจากสมการมี 7 ตัว ไดแก 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส        

3) วิชาชีพท่ัวไป 4) การรับเขาศึกษา 5) รูปแบบการศึกษา 6) ความจําเปนของครอบครัว และ            

7) ลักษณะงาน เชนเดียวกบัความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะตน 

   เม่ือเปรียบเทียบสมการเชิงโครงสรางความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะ

ตนและระยะปลายมีความคลายคลึงกัน แตคา R2 ของแพทยคงอยูระยะปลายสูงกวาเล็กนอย ตัวแปร

ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจของแพทยท้ัง 2 กลุม ไดแก ลักษณะของรายได บริบทของงาน 

และ บริบทของชุมชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเฉพาะความพึงพอใจแพทยระยะตนคือ วิชาชีพ

ท่ัวไป ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเฉพาะความพึงพอใจแพทยระยะปลาย ไดแก การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู  

3) สมการโครงสรางท่ี 3 (JOB): เปนสมการท่ีอธิบายตัวแปรตาม คือ  

ลักษณะของงาน ผลการศึกษาพบวา เปนไปตามสมมติฐานเฉพาะในกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย 

โดยพบวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทยปฏิบัติงาน อธิบาย

ลักษณะงานไดรอยละ 1.5 (R2= .015) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ -.123 สวนตัวแปรทาง

ทฤษฎีท่ีคิดวานาจะมีอิทธิพลตอลักษณะของงาน แตไดตัดท้ิงออกไปจากสมการ คือ ขนาดของ

โรงพยาบาลชุมชน (จํานวนเตียง) ซ่ึงแสดงวาไมมีอิทธิพลตอลักษณะของงาน ในการวิเคราะหครั้งนี้

ผูวิจัยไดเลือกใชความหมายของลักษณะงานท่ีแสดงถึง จํานวนหรือปริมาณผูปวยนอกท่ีแพทย    
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ตรวจเฉล่ียตอวัน นํามาวิเคราะหในสมการไดดีท่ีสุด ในขณะท่ีลักษณะเฉพาะของงานวิเคราะหได

เฉพาะกลุมแพทยเฉพาะทาง และลักษณะความหลากหลายของงานวิเคราะหไดเฉพาะกลุมของ

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป อํานาจในการอธิบายตัวแปรลักษณะงานในการวิเคราะหครั้งนีจ้ึงไมสูงนัก   

4) สมการโครงสรางท่ี 4 (INC): เปนสมการท่ีอธิบายตัวแปรตาม คือ  

ลักษณะรายได ผลการศึกษาท้ัง 2 ชวงอายุ พบวา เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกติ/กันดาร อธิบาย

ลักษณะของลักษณะรายไดในแพทยคงอยูระยะตน และระยะปลาย รอยละ  26.7 (R2 = .267) และ  

30.6 (R2 = .306) ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .517 และ .553 ตามลําดับ ตัวแปร

ทางทฤษฎีท่ีคิดวานาจะมีอิทธิพลตอลักษณะรายได แตไดตัดท้ิงออกไปจากสมการ คือ การจัดการ

ปฏิบัติการทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู แสดงวา ไมมีอิทธิพลตอ

ลักษณะรายได ในท่ีนี้ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะคาตอบแทนทางภาครัฐท้ังหมดท่ีไดรับตอเดือน ซ่ึงเปน

ลักษณะท่ัวไปของแพทยทุกกลุมในโรงพยาบาลชุมชนมาใชในการวิเคราะห ซ่ึงแพทยท่ีคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชนจํานวนหนึ่งจะมีรายไดจากคลินิกสวนตัว ซ่ึงเปนรายไดท้ังหมดท่ีไดรับตอเดือน 

แตแพทยบางทานไมกรอกขอมูลรายไดสวนนี้ ผูวิจัยจึงไดตัดท้ิงไปไมนํามาวิเคราะหในสมการ 

5) สมการโครงสรางท่ี 5 (CON): เปนสมการท่ีอธิบายตัวแปรตาม คือ  

บริบทของงานหรือสภาพแวดลอมของงาน ผลการศึกษาท้ัง 2 ชวงอายุ พบวา การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทย อธิบายบริบทของงานในแพทยคงอยูระยะตน และระยะปลาย รอยละ 31.9(R2= .319) 

และ 30.4 (R2=.304) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .565 และ .552 ตามลําดับ ตัวแปรทาง

ทฤษฎีท่ีคิดวานาจะมีอิทธิพลตอบริบทของงาน แตไดตัดท้ิงออกไปจากสมการ คือ ขนาดของ

โรงพยาบาล  แสดงวาไมมีอิทธิพลโดยตรงตอบริบทของงาน แตมีสหสัมพันธรวมกับบริบทของ

งานในแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรวม (Pearson-r) เทากับ 

.177 และ .165 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.5-5.6)  ในดานความหมายของขนาดโรงพยาบาล แตเดิมใช

ขนาดจํานวนเตียง โดยแบงเปน ศูนยแพทยชุมชนท่ีมีแพทยปฏิบัติงานอยู โรงพยาบาลชุมชนขนาด 

10, 30, 60, 90, 120 เตียง และมากกวา 120 เตียง ในปจจุบันแบงตามระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร 

(GIS) เปนระดับ 2.1-2.3 แตผูวิจัยเลือกการแบงในความหมายแรก เพราะการเปล่ียน แปลงมาเปน

ระบบ GIS เพ่ิงเปล่ียนมาไมนาน การแบงอาจไมชัดเจนเทาในแบบแรก   

6) สมการโครงสรางท่ี 6 (COM): สมการสุดทาย เปนสมการท่ีอธิบาย 

ตัวแปรตาม คือ บริบทของชุมชน หรือสภาพแวดลอมของชุมชน ผลการศึกษาท้ัง 2 ชวงอายุ พบวา 

เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดาร อธิบายบริบทของชุมชนของแพทยคงอยูระยะตนและระยะ

ปลาย ไดรอยละ 2.0 (R2 = .020) และ 7.5 (R2 = .075) ตามลําดับโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 

.143 และ.273 ตามลําดับ ในความหมายของเบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดาร นําอัตราการจายเบ้ีย
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เล้ียงเหมาจายของแพทยในอัตราใหมท่ีเพ่ิงประกาศใชใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 (สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย, 2551) มีอัตราท่ีแตกตางกันในพ้ืนท่ีปกติ เขต

กันดารระดับ 1 และระดับ 2 ซ่ึงเปนการใหเบ้ียเล้ียงเหมาจายตามบริบทของชุมชนท่ีแตกตางกัน ใน

ปรากฏการณอาจไมครอบคลุมบริบทของชุมชนในทุกพ้ืนท่ี จึงทําใหอํานาจในการอธิบายไมสูงนัก 

5.4.3.6 ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของตัวแปรในโมเดลสุดทาย: เปนการ 

อธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามในสมการเชิงโครงสราง ท้ังอิทธิพลทางตรง (Direct 

Effect) และอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) อิทธิพลทางตรง คือ คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (β) ของ

ตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตามโดยตรง อิทธิพลทางออมไดจากการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง

ของตัวแปรอิสระ ผานตัวแปรกลางจุดตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี ้  

1) ตัวแปรตามการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (RET): การ 

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (RET) ระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและ

ผลกับ 9 ตัวแปรคือ (1) สถานภาพสมรส (MAR): เปนอิทธิพลทางตรง .223 (2) วิชาชีพท่ัวไป (GP): 

เปนอิทธิพลทางออม .021 (3) ความพึงพอใจแพทย (PSAT): เปนอิทธิพลทางตรง .121 (4) ลักษณะ

งาน (JOB): เปนอิทธิพลทางตรง .139 (5) ลักษณะรายได (INC): เปนอิทธิพลทางออม .015           

(6) บริบทของงาน (CON): เปนอิทธิพลทางออม .051 (7) บริบทของชุมชน (COM): เปนอิทธิพล

ทางตรง .139 ทางออม .022 รวม .161 (8) การจดัการปฏิบัติการทางแพทย (OM): เปนอิทธิพลทาง 

ออม .029 (9) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร (DSC): เปนอิทธิพลทางออม .031 (ตารางท่ี 5.9) 

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน(RET) ระยะปลาย (อายุ>35 ป) 

 มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับ 8 ตัวแปรคือ (1) เพศ (SEX): เปนอิทธิพลทางตรง .110        

(2) สถานภาพสมรส (MAR): เปนอิทธิพลทางตรง .206 (3) วิชาชีพท่ัวไป (GP): เปนอิทธิพล

ทางตรง .289 (4) รูปแบบการศึกษา (L): เปนอิทธิพลทางตรง -.201 (5) ลักษณะรายได (INC): เปน

อิทธิพลทางตรง .257 (6) บริบทของงาน (CON): เปนอิทธิพลทางตรง .143 (7) การจัดการปฏิบัต ิ

การทางการแพทย (OM): เปนอิทธิพลทาง ออม .079 (8) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร (DSC): 

เปนอิทธิพลทางออม .142 (ตารางท่ี 5.10) 

2) ตัวแปรตามความพึงพอใจของแพทย (PSAT): ความพึงพอใจของ 

แพทยคงอยู (PSAT) ระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับ 6 ตัวแปร คือ    

(1) วิชาชีพท่ัวไป (GP): เปนอิทธิพลทางตรง .171 (2) ลักษณะรายได (INC): เปนอิทธิพลทางตรง 

.123 (3) บริบทของงาน (CON): เปนอิทธิพลทางตรง .422 (4) บริบทของชุมชน (COM): เปน

อิทธิพลทางตรง .181 (5) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (OM): เปนอิทธิพลทางออม .238     

(6) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร (DSC): เปนอิทธิพลทางออม .089 (ตารางท่ี 5.9) 
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ตารางท่ี 5.9  ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรในโมเดลสุดทายการคงอยูของแพทย 

                     ในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ≤ 35 ป)  

 

อิทธิพลทางออม 

เสนทางที่ผานแตละจุด 
ความสัมพันธ 

ระหวางตัวแปร 

อิทธิพล 

ทางตรง 

(ββ) Σ(β1) (β2)…… (βn) 
รวม 

รวมความ 

สัมพันธเชิง 

สาเหตุและผล 

1. การคงอยูของแพทย (RET) กับ     

1.1 สมรส (MAR) .223 - - .223 

1.2 วิชาชีพท่ัวไป (GP) - (.171)(.121) .021 .021 

1.3 ความพึงพอใจแพทย (PSAT) .121 - - .121 

1.4 ลักษณะงาน (JOB) .139 - - .139 

1.5 ลักษณะรายได (INC) - (.123)(.121) .015 .015 

1.6 บริบทของงาน (CON) - (.422)(.121) .051 .051 

1.7 บริบทชุมชน (COM)      .139 (.181)(.121) .022 .161 

1.8 การจัดการปฏิบัติการทางแพทย (OM) - (.565)(.422)(.121) .029 .029 

1.9 เบ้ียเลี้ยงเหมาจายปกติ/ กันดาร (DSC) - (.143)(.139)+(.143)(.181)(.121) .031 .031 

  + (.517)(.123)(.121)   

2. ความพึงพอใจของแพทย(PSAT) กับ     

2.1 วิชาชีพท่ัวไป (GP) .171 - - .171 

2.2 ลักษณะรายได (INC) .123 - - .123 

2.3 บริบทของงาน (CON) .422 - - .422 

2.4 บริบทของชุมชน (COM) .181 - - .181 

2.5 การจัดการปฏิบัติการทางแพทย (OM) - (.565)(.422) .238 .238 

2.6 เบ้ียเลี้ยงเหมาจายปกติ/กันดาร(DSC) - (.143)(.181) +(.517)(.123) .089 .089 

4. ลักษณะรายได (INC) กับ     

เบ้ียเลี้ยงเหมาจายเขตปกติ/กันดาร(DSC)  .517 - - .517 

5. บริบทของงาน (CON) กับ     

การจัดการปฏิบัติการทางแพทย (OM) .565 - - .565 

6. บริบทของชุมชน (COM) กับ     

เบ้ียเลี้ยงเหมาจายเขตปกติ/กันดาร (DSC)  .143 - - .143 
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ตารางท่ี 5.10  ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรในโมเดลสุดทายการคงอยูของแพทย 

                     ในโรงพยาบาลชุมชนระยะปลาย(อายุ >35 ป)  

 

อิทธิพลทางออม 

เสนทางที่ผานแตละจุด 
ความสัมพันธ 

ระหวางตัวแปร 

อิทธิพล 

ทางตรง 

(ββ) Σ(β1) (β2)…… (βn) 
รวม 

รวมความ 

สัมพันธเชิง 

สาเหตุและผล 

1. การคงอยูของแพทย (RET) กับ     

1.1 เพศ (SEX) .110 - - .110 

1.2 สมรส (MAR) .206 - - .206 

1.3 วิชาชีพท่ัวไป(GP) .289 - - .289 

1.4 รูปแบบการศึกษา (L) -.201 - - -.201 

1.5 ลักษณะรายได (INC) .257 - - .257 

1.6 บริบทของงาน (CON) .143 - - .143 

1.7 การจัดการปฏิบัติการทางแพทย (OM) - (.552)(.143) .079 .079 

1.8 เบ้ียเลี้ยงเหมาจายปกติ/ กันดาร (DSC) - (.553)(.257) .142 .142 

2. ความพึงพอใจของแพทย (PSAT) กับ     

2.1 การต้ังถิ่นฐานท่ีอยู (HAB) .098 - - .098 

2.2 ลักษณะรายได (INC) .236 - - .236 

2.3 บริบทของงาน (CON) .381 - - .381 

2.4 บริบทของชุมชน  (COM) .184 - - .184 

2.5 การจัดการปฏิบัติทางการแพทย (OM) - (.552)(.381) .210 .210 

2.6 เบ้ียเลี้ยงเหมาจายปกติ/กันดาร (DSC) - (.273)(.184) + (.553)(.236)  .181 .181 

3. ลักษณะงาน (JOB) กับ     

การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (OM) -.123 - - -.123 

4. ลักษณะรายได (INC) กับ     

เบ้ียเลี้ยงเหมาจายเขตปกติ/กันดาร (DSC) .553 - - .553 

5. บริบทของงาน (CON) กับ     

การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (OM) .552 - - .552 

6. บริบทของชุมชน(COM) กับ     

เบ้ียเลี้ยงเหมาจายเขตปกติ/กันดาร (DSC) .273 - - .273 
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ความพึงพอใจของแพทยคงอยู(PSAT) ระยะปลาย (อายุ>35 ป) มีความ 

สัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับ 6 ตัวแปร คือ (1) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู (HAB): เปนอิทธิพลทางตรง 

.098 (2) ลักษณะรายได (INC): เปนอิทธิพลทางตรง .236 (3) บริบทของงาน (CON): เปนอิทธิพล

ทางตรง .381 (4) บริบทของชุมชน (COM): เปนอิทธิพลทางตรง .184 (5) การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทย (OM): เปนอิทธิพลทางออม .210 (6) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร (DSC): เปน

อิทธิพลทางออม .181 (ตารางท่ี 5.10) 

3) ตัวแปรตามลักษณะของงาน (JOB): ลักษณะงาน (JOB) ของแพทย 

คงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) ไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับตัวแปรอิสระตามสมมติฐาน 

สวนลักษณะงานของแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ>35 ป) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรง 

กับตัวแปรการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (OM) -.123 หมายความวา การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทยท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอลักษณะของงานหรือจํานวนผูปวยท่ีแพทย

ตรวจท่ีแผนกผูปวยนอกเฉล่ียตอวัน มีปริมาณลดลง .123 หนวย (ตารางท่ี 5.9-5.10)  

4) ตัวแปรตามลักษณะของรายได (INC): ลักษณะรายไดของแพทย 

คงอยูในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) มีความสัมพันธ

เชิงสาเหตุและผลทางตรงกับเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต ิ / กันดาร (DSC) เทากับ .517 และ .553 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.9-5.10)  

   5) ตัวแปรตามบริบทของงาน (CON): บริบทงานของแพทยคงอยูระยะตน 

(อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรงกับการ

จัดการปฏิบัติการทางแพทย (OM) .565 และ .552 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.9-5.10) 

   6) ตัวแปรตามบริบทของชุมชน (COM): บริบทของชุมชนของแพทย 

คงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล

ทางตรงกับเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร (DSC) .143 และ .273 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.9-5.10) 

โดยสรุป ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง ซ่ึงใชการ

วิเคราะหถดถอยพหุปกติเปนฐาน ไดนําเสนอโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) ไดนําเสนอผลความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีตอ ตัวแปรตามการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

ตัวแปรตามความพึงพอใจของแพทย ตัวแปรตามลักษณะของงาน ตัวแปรตามลักษณะของรายได 

ตัวแปรตามบริบทของงาน และตัวแปรตามบริบทของชุมชน ในสมการโครงสรางท้ัง 6 สมการ โดย

ไดอธิบาย ความสัมพันธเชิงสาเหตแุละผลท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม การอภิปรายผลการวิจัย

เพ่ือตอบคําถามการวิจัยและขอสมมติฐานในการวิจัย จะไดนําเสนอรายละเอียดในบทตอไป.   



บทท่ี 6 
 

ประมวลผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

6.1 ความนํา 
 

            การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประมวลผลการศึกษาท้ังหมด ตั้งแตผลการศึกษา

ในขั้นตอนการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน การวิจัย

เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ นําผลการศึกษาท่ีคนพบในทุกขั้นตอนมาบูรณาการ เพ่ือตอบ

คําถามการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ลําดับถัดมาเปนการอภิปรายท่ัวไปเกี่ยวกับการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยท่ีผานมาท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ในสวนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน และขอเสนอแนะจากการวิจัยจะไดนําเสนอ

ในบทสุดทาย  

 
6.2 ประมวลผลการตอบคําถามการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

ในบทท่ี 1 ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย และไดทบทวนปรากฏการณการยายออกและ 

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ในชวง 4 ทศวรรษท่ีผานมาในบทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ท้ังตางประเทศและในประเทศ ได

โมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ในบทท่ี 3 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือปรับเปน

โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยระดับปจเจกบุคคล ไดพัฒนาสมการเชิงโครงสราง 6 สมการ 

และสมมติฐานในการวิจัย 5 ประการ ในบทท่ี 4 สุดทายในบทท่ี 5 ผูวิจัยไดวิจัยเชิงปริมาณ โดย

เทคนิคการวิเคราะหเสนทางเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลจากการศึกษาท้ังหมดสามารถตอบ

คําถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้    

 

6.2.1 สาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: เปนการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1 

“ทําไมแพทยจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน” (หนาท่ี 10) เปนการศึกษาเชิงเอกสาร เพ่ืออธิบาย
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ปรากฏการณท่ีเปนจริงในภาพกวางระดับประเทศ และภาพแคบระดับปจเจกบุคคล และการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนในบริบทท่ีเปนจริง ซ่ึงผูวิจัยได

สุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ผลจาก

การศึกษาสามารถตอบคําถามไดดังนี ้

ปรากฏการณการยายออก/ลาออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนจากอดีตถึง

ปจจุบัน พบปญหาการกระจายแพทยภายในประเทศ แพทยประมาณครึ่งหนึ่งปฏิบัติงานอยูใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรประมาณ 6 ลานคน สวนอีกครึ่งหนึ่งตองดูแลประชากรท่ีเหลืออีก 57 

ลานคน การกระจายตามภูมิภาคพบอัตราสวนประชากรในการดูแลของแพทย 1 คนสูงสุดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะหสถานการณการยายออกและการคงอยูของแพทยมีรายละเอียด

เปน 2 มุมมอง คือ ในภาพกวางและในภาพแคบ 
ในภาพกวาง เกี่ยวของกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรแรงงานและทฤษฎีการอพยพ เศรษฐศาสตร

แรงงานเกี่ยวของกับ อุปทานและอุปสงคแรงงาน ความสมดุลของตลาดแรงงาน และการเคล่ือนยาย

แรงงาน  ทฤษฎีการอพยพเปนท่ีมาของทฤษฎีผลักดันและดึงดูด (Push-pull Theory) อธิบายเหตุผล

ท่ีบุคคลเคล่ือนยายเพราะถูกผลักดันใหออกจากพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานแรกเริ่ม หรือถูกดึงดูดไปยังพ้ืนท่ีท่ี

ยายไป แพทยไหลออกและคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน เปนไปตามชวงขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยพบวาในชวงท่ีเศรษฐกิจหดตัวและวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณการยายออกและ

การคงอยูของแพทยจะคอนขางดี แตในชวงเศรษฐกิจฟองสบูและเศรษฐกิจฟนตัว สถานการณจะ

เริ่มแยลง แพทยสวนใหญคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบทเปนชวงระยะเวลาส้ันของการบังคับ

ใชทุนเพียง 3 ป คือแพทยใชทุนป 1 ปฏิบัติงานเปนแพทยเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป แพทยใชทุนป 2 และป 3 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน มีบางสวนไหลออก

ภายในสูภาคเอกชนหรือโรงเรียนแพทยเพ่ือศึกษาตอกอนกําหนด อัตราการคงอยูของแพทยท่ีใชทุน

ครบไมเกินรอยละ 50  

ในภาพแคบ เปนบริบทของพฤติกรรมองคการ เกี่ยวของกับทฤษฎีการตัดสินใจของบุคคล 

ทฤษฎีแรงจูงใจและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีสําหรบักลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและ

ทฤษฎีทุนมนุษย นํามาสูปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในเขตชนบท มีการพัฒนาโมเดล

การสรรหาและการคงอยูของแพทยในเขตชนบท(Crandall, Dwyer and Duncan, 1990; Schoo et al., 

2005) และกรอบแนวคิดสําหรับกระบวนการตัวบุคลากรแพทยกับโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีเขต

ชนบท (Cutchin, 1997) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในเขตชนบท รวบรวมจากประเทศ

ตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย มี 3 กลุมปจจัย ไดแก ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล ปจจัยดาน
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ความตองการของโรงพยาบาลชุมชนและปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท นํามาสู

โมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (ภาพท่ี 3.6)  

การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือตอบคําถามการวิจัยจากบริบทท่ีเปนจริงในสภาพ

ปจจุบันของประเทศไทย เพราะโมเดลเชิงทฤษฎีสังเคราะหมาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย

ท่ีผานมาจากตางประเทศและประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจในสถานการณปจจุบันมีความเปน       

พลวัตรและเปล่ียนแปลงสูงมาก เปนปจจัยภายนอกท่ีสงผลโดยตรงตอองคการ ตัวแปรเชิงทฤษฎี

หลายตัวแปรท่ีศึกษามาจากบริบทในอดีต อาจไมสอดคลองในปรากฏการณท่ีเปนจริงและบริบท

สุขภาพชนบท (Rural Health Context) ของประเทศไทย  ผูวิจัยไดเลือกจังหวัดนครราชสีมาเปน

พ้ืนท่ีในการศึกษา เพราะเปนจังหวัดท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เปนพ้ืนท่ีชนบทสวนท่ี

ขาดแคลนแพทยมากท่ีสุด (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) 

แมวาจะมีสภาพเศรษฐกิจคอนขางดี แตก็ยังประสบปญหาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

แบงการศึกษาเปน 2 สวน สวนแรกเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของแพทยใชทุนครบ 

ท่ีคงอยูในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 จากงาน

การเจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 65 คน สวนท่ีสอง เปนการ

สัมภาษณเชิงลึกแพทยใชทุนครบ 39 คนท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามสัดสวนขอมูลสวนบุคคล และประเภทของแพทยซ่ึงไดวิเคราะห

มาแลวในสวนแรก (ตารางท่ี 4.2) ในสวนแรกวิเคราะหไดกลุมตัวแปร 2 กลุมคือ 1) ขอมูลสวน

บุคคล: เปนกลุมตัวแปรท่ีบริหารเปล่ียนแปลงไมได ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และภูมิลําเนา

บานเกิด ซ่ึงครอบคลุมการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหม ตัวแปรกลุมนี้ผันแปรไปตามเวลา และเง่ือนไข

สภาพแวดลอมสังคม แตเปนปจจัยท่ีทํานายการคงอยูไดคอนขางแนนอน  เปนความสมดุลของชีวิต

กับงาน (Work-life Balance) ท่ีจากการสัมภาษณเชิงลึกจะตรงกับคําวา “ลงตัว” โดยพบวา แพทยคง

อยูในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนเพศชาย อายุสวนใหญอยูในชวง 25-30 ป แตงงานและมี

บุตร ภูมิลําเนาสวนใหญอยูในจังหวัดนครราชสีมา 2) ประเภทของแพทย: เปนกลุมตัวแปรท่ีบริหาร

เปล่ียนแปลงได ไดแก ตําแหนง วิชาชีพท่ัวไป การรับเขาศึกษา และรูปแบบการศึกษา เปนตัวแปรท่ี

สามารถปรับเปล่ียนเชิงนโยบายใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนใหนานขึ้น พบวา แพทยคงอยู

ในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนแพทยประจําการ เปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) สวนใหญ

เขาศึกษาแพทยตามระบบการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยแบบเดิม(Entrance) และเรียนในมหาวิทยาลัย

สวนกลางตามระบบเดิม  

ในสวนท่ีสองของผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือตอบคําถามการ     

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ในบริบทท่ีเปนจริงของโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 
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เนนท่ีกลุมปจจัยดานความตองการสวนบุคคลเปนหลัก เช่ือมโยงกับปจจัยดานความตองการของ

โรงพยาบาลชุมชน และปจจัยดานชุมชนในเขตชนบทท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทย เฉพาะกลุม

ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล แบงการวิเคราะหเปน 2 แบบ วิเคราะหตามชวงอายุ 5 กลุม และ

ตามตัวแปรเชิงทฤษฎี 8 ตัวแปร กลุมปจจัยดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชนและปจจัยดาน

ความตองการของชุมชนในเขตชนบท วิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎีกลุมละ 6 ตัวแปร (ภาพท่ี 3.6)  

 การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ผันแปรไปตามชวงอายุของแพทย โดยพบวา 

อายุของแพทยมีผลตอระยะเวลาการปฏิบัตงิานของแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.1) 

ผูวิจัยจึงไดแบงการวิเคราะหตามชวงอายุ 5 กลุมของแพทย 1) ชวงการพัฒนาวิชาชีพ (อายุ 25-30 ป): 

เปนชวงเริ่มตนของการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน เปนจุดเริ่มตนและรอยตอท่ีสําคัญในการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากปฏิบัติใชทุนครบ 3 ป ในจังหวัดนครราชสีมาพบวาแพทย

คงอยูโดยไมศึกษาตอรอยละ 53.8 (35/65) ท่ีเหลือไปศึกษาตอรอยละ 46.2 ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษา

ของ สุพัตรา ศรีวนิชชากร และคณะ (2535) ท่ีพบวาแพทยสวนใหญจะไปเรียนตอแพทยเฉพาะทาง

รอยละ 44.5 ของแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนท้ังหมด ปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูในกลุม

ท่ีไมศึกษาตอ ไดแก ทัศนคติตอความรูแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปวาเพียงพอในการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชน  ประกอบกับทัศนคติท่ีชอบทํางานโรงพยาบาลชุมชน ชอบทํางานภาครัฐไม

ชอบทํางานโรงพยาบาลเอกชน บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลท่ีดี ภาระงานในโรงพยาบาลท่ี

มีแพทยผูรวมงานและทีมงานชวยเหลือ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานในโรงพยาบาล มีภูมิลําเนา

ในเขตชนบทและสามารถรับผิดชอบตอครอบครัวท่ีอยูใกลสถานท่ีทํางาน 2) ชวงหารายได (อายุ 

31-35 ป): ปจจัยท่ีเพ่ิมขึ้นมา ไดแก ปจจัยดานรายได ซ่ึงเปนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมจูงใจในการ

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน และรายไดเพ่ิมเติมจากเวชปฏิบัติสวนตัวซ่ึงเปนการปฏิบัตงิานควบคู

กัน (Dual Practice) ถาเปนแพทยท่ีกลับจากการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง จะเปดคลินิกสวนตัว 

ควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ถาเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีเริ่มคุนเคยกับชุมชน 

บางรายเปดคลินิกสวนตัวหรือทํางานโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมือง ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ

การรับเงินเพ่ิมพิเศษไมปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสวนตัว (เงิน 10,000) และรับอยูเวรหลักในโรงพยาบาล 

คาตอบแทนภาครัฐในการจูงใจใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสําหรบัแพทยท่ีเหมือนกัน นาจะ

เปนคาตอบแทนของแพทยท่ีแตกตางจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป คือ 

เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดารหรือเส่ียงภัย ท่ีจัดสรรใหเฉพาะกลุมแพทย ทันตแพทย เภสัชท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในอดีตสวนตางอยูท่ี 2,200-5,000 บาทสําหรับเขตปกติ  10,000 

บาทและ 20,000 บาท สําหรับเขตกันดารระดับ 1 และระดับ 2 ตามลําดับ ซ่ึงแพทยหลายทานขณะท่ี

สัมภาษณไมรูสึกวาเพียงพอในการจูงใจ แตในระเบียบคาตอบแทนฉบับปจจุบัน (สํานักงานปลัด 
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กระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย, 2551) ไดปรับเปนอัตรากาวหนาตามระยะเวลา

ท่ีคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จะไดกลาวรายละเอียดในหัวขอตอไป 3) ชวงความสมดุล

ของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 36-40 ป): เปนชวงการลงตัวของครอบครัว แพทยชายสวนใหญ

แตงงานและมีบุตรแลว แพทยหญิงสวนใหญเปนโสด แตจะอยูใกลชิดครอบครัวเพ่ือดูแลพอแม  

ปจจัยหลักในชวงนี้ คือ ความตั้งใจในการพัฒนางานในโรงพยาบาลชุมชน และการตอบสนองเชิง

บริหารในโรงพยาบาล เปนระบบการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอลักษณะเฉพาะของงานของแพทยเฉพาะ

ทาง และการไดปฏิบัติงานหลากหลายตรงตามความตองการของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 4) ชวง

ความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย (อายุ 41-50 ป): เปนชวงการลงตัวของครอบครัวกับงานท่ี

เขาท่ีมากขึ้น ปจจัยหลักคือ ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เห็นคุณคาในการ

ทํางานกับชาวบานและชุมชน มีพันธะผูกพันกับงานท่ีตนเองไดพัฒนาสรางขึ้นรวมกับทีมงานใน

โรงพยาบาล และการรับผิดชอบครอบครัว สวนใหญท่ีพบในชวงอายุนี้เปนผูอํานวยการ

โรงพยาบาล สามารถจัดระบบการบริหารใหลงตัวกับครอบครัว ท้ังงานและรายไดจากคลินิก

สวนตัว ถาเปนโสดจะพอใจกับคาตอบแทนท่ีไดรับจากการไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว (เงิน 10,000) 

และเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอกับคาใชจาย มีปจจัยเสริม

ดานความกาวหนาในราชการในการทําผลงานวิชาการระดับ 9 เทียบเทากับแพทยในโรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป การไหลออกจากระบบในชวงอายุนี้จึงมีนอย สวนใหญเริ่มวางแผนจะอยู

ในโรงพยาบาลชุมชนจนถึงเกษียณอายุ 5) ชวงการยกยองเชิงสังคม (อายุมากกวา 50 ป): ชวงสุดทาย

ของการบูรณาการในพ้ืนท่ีเชิงประสบการณและการฝงตัวในงานพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ตอเนื่องจาก

ชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะปลาย ปจจัยท่ีพบในชวงนี้จะใกลเคียงกับ กรอบแนวคิด

การบูรณาการในพื้นท่ีเชิงประสบการณ (Cutchin, 1997) (ภาพท่ี 3.3) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจาก

การสัมภาษณเชิงลึกแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวท่ีปฏิบัติงานในชนบทมานานหลายป (มากกวา 10 

ป) จํานวน 14 คน ในรัฐ Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงสรางการฝงตัวหรือคงอยูใน

งาน (Mitchell et al., 2001) ซ่ึงผูวิจัยไดกลาวโดยละเอียดแลวในบทท่ี 3 ปจจัยหลักคือ การไดรับ

ความศรัทธาจากชาวบานและชุมชน รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาลท่ีพัฒนางานมารวมกันจนประสบ

ความสําเร็จเปนการยกยองเชิงสังคม แตกตางจากการยกยองเชิงวิชาชีพท่ีมีแพทยโรงพยาบาลชุมชน

เพียงไมกี่ทานท่ีไดรับรางวัลจากองคกรวิชาชีพแพทย รูปธรรมชัดเจนคือการเดินไปไหน ชาวบาน

รูจัก ไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน   

 เม่ือวิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎีในกลุมปจจัยดานความตองการสวนบุคคล 8 ตัวแปร 

พบวา ในบริบทของงานสุขภาพเขตชนบทปจจุบัน ตัวแปรทัศนคติท่ีดีตอชนบท ภาระงานท่ี

เหมาะสม และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน      
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ตัวแปรการศึกษาในเขตชนบท บริบทของประเทศไทย แยกเปน การรับเขาศึกษา และรูปแบบ

การศึกษา ตัวแปรภูมิลําเนาเขตชนบท นาจะตองรวมประเด็นการตั้งถ่ินฐานในเขตชนบทเขาไปดวย 

ตัวแปรการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี และลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน นําไปบูรณาการกับปจจัย

ดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน ตัวแปรการยกยองเชิงวิชาชีพปรับใหเปนการยกยองเชิง

สังคมซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนนําไปบูรณาการกับตัวแปร

ในกลุมปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท เปนความหมายท่ีกวางและครอบคลุมกวา  

 กลุมปจจัยดานตองการของโรงพยาบาลชุมชน วิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎี 6 ตัวแปร 

พบวา ตัวแปรการบังคับชดใชทุนและการใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

เปนตัวคงที่ ไมใชตัวแปรในโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย โดย

ผูวิจัยกําหนดใหโมเดลนี้แพทยทุกคนอยูในมาตรการบังคับใชทุน 3 ป ในปแรกปฏิบัติงานเปน

แพทยเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป หมุนเวียนปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน 2-4 เดือน ในปท่ี 2 และ3 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงใน 2 ปนี้แพทยจะยังตัดสินใจ

ทุกอยางไมแนนอน เนื่องจากอยูในมาตรการบังคับใชทุน แตเม่ือผานชวงการบังคับใชทุนแลว จึงจะ

มีการตัดสินใจคงอยูของตัวเองชัดเจนขึ้น สําหรับแพทยเฉพาะทางแมวาจะมีมาตรการบังคับใชทุน

เปน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษา แตก็เปนสัญญาใจ และโรงพยาบาลเอกชนมักจะใชทุนใหแทน

สําหรับแพทยเฉพาะทางบางสาขาท่ีขาดแคลน ผูวิจัยจึงเลือกกลุมแพทยท่ีใชทุนครบ 3 ป และแพทย

ท่ีไดรับทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอยางนอย 1 ป เขามาในการศึกษา  

ตัวแปรการบังคับใชทุนและการใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จึงได

คัดท้ิงจากโมเดล ตัวแปรการดูแลผูปวยทางคลินิก ความหลากหลายของการปฏิบัติงาน ลักษณะ 

เฉพาะเชิงวิชาชีพ และการจัดการปฏิบัติการนอกเวลาท่ีดี บูรณาการเปนตัวแปรใหม เปน ระบบ

บริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก และไดปรับเปนการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (Medical 

Operation Management) ในเรื่องของภาระงานในการปฏิบัติงานและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของ

แพทยคงอยูในโรงพยาบาล ตัวแปรความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน แพทยคงอยูสวนใหญมี

ความสัมพันธท่ีดีกับผูบริหาร มีสวนนอยท่ีมีปญหากับผูบริหาร แตก็ยังคงมีสัมพันธท่ีดีกับแพทย

เพ่ือนรวมงานและทีมงานพยาบาล หรืออยูใกลบานจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ตัวแปรระดับ

หรือขนาดโรงพยาบาลชุมชน สงผลตอการคงอยูของแพทย เพราะเกี่ยวของกับภาระงานและบริบท

ของงาน เปนภาพรวมในศักยภาพการใหบริการ โรงพยาบาลขนาดใหญก็จะมีสภาพแวดลอมเชิง

โครงสรางทางกายภาพ ผูรวมงาน และสวัสดิการท่ีเอ้ือตอระบบการทํางานมากกวาโรงพยาบาล

ขนาดเล็ก 
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 กลุมปจจัยดานชุมชนในเขตชนบท วิเคราะหตามตัวแปรเชิงทฤษฎี 6 ตัวแปร พบวา ตัวแปร

วิธีดําเนินชีวิตในชนบท มีความหมายใกลเคียงกับทัศนคติท่ีดีตอชนบทจึงไดนําไปบูรณาการเปนตัว

แปรเดียวกัน ตัวแปรการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน บูรณาการกับตัวแปรการยกยองเชิง

วิชาชีพ เปนตัวแปรการยกยองเชิงสังคม ซ่ึงไดกลาวรายละเอียดมาแลวในกลุมปจจัยดานความ

ตองการสวนบุคคล ตัวแปรการอยูใกลเมืองใหญ ส่ิงดึงดูดในเขตชนบท และขนาดของชุมชน  

บูรณาการเปนตัวแปรใหม คือ ความเจริญของชุมชนในเขตชนบท  สวนตัวแปรความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว ไดปรับความหมายเปนความจําเปนของครอบครัวในชวงการวิจัยเชิงปริมาณ 

 โดยสรุป ในการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1 “ทําไมแพทยจึงยังคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน” 

ผูวิจัยไดใชการทบทวนเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือหาคําตอบจากบริบทของงานสุขภาพ

เขตชนบทที่เปนจริงของประเทศไทย เลือกดําเนินการในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

นครราชสีมา โดยสังเคราะหโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศ

ไทย (ภาพท่ี 3.6) จากการทบทวนปรากฏการณท่ีผานมา วรรณกรรมตางประเทศ และประเทศไทย 

ไดปรับโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย เปนโมเดลการ

คงอยูเชิงสาเหตุของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (ภาพท่ี 4.3) มีท้ังหมด 5 กลุม    

ตัวแปร 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ประเภทของแพทย 3) ปจจัยดานบุคคล 4) ปจจัยดานโรงพยาบาล

ชุมชน และ 5) ปจจัยดานชุมชนในเขตชนบท มีตัวแปรยอยท้ังหมด 15 ตัวแปร ท่ีสงผลตอการคงอยู

ของแพทย ซ่ึงหมายถึง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน 

 

 6.2.2 ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: เปนการตอบ

คําถามการวิจัยขอท่ี 2 “ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน คือ

อะไร” (หนาท่ี 10) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ จากโมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนเปนโมเดลของตัวแปรหลายระดับทําใหยากในการทดสอบเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงไดปรับโมเดล

เปน โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในระดบัปจเจกบุคคล (ภาพท่ี 4.4) ได ตัวแปรใหมเปน  

ตัวแปรกลาง คือ ความพึงพอใจของแพทย (Physician satisfaction) เช่ือมโยงกับลักษณะสวนบุคคล

ของแพทย และความจําเปนของครอบครัว ซ่ึงสงผลตอการคงอยูของแพทย ตัวแปรนี้มีองคประกอบ

ของมิติยอย 4 มิติคือ มิติดานงาน มิติดานรายได มิติดานสภาพแวดลอมของงานหรือบรบิทของงาน 

และมิติดานชุมชน แตละมิตเิช่ือมโยงกับปจจัยของลักษณะงาน ลักษณะของรายได บริบทของงาน 

และบริบทของชุมชน ตอเนื่องกับปจจัยของการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย ขนาดของ

โรงพยาบาลชุมชน และเบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดาร  ผูวิจัยไดแยกทุกกลุมตัวแปรเปน       

ตัวแปรเดยีว เพ่ือทําการทดสอบเชิงปริมาณ จํานวน 16 ตัวแปร และแบงกลุมแพทยคงอยูเปน 2 กลุม
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ตามชวงอายุของแพทย ไดแก ชวงคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) เปนชวงการพัฒนาวิชาชีพ และชวง

การหารายได และ ชวงคงอยูระยะปลาย (อายุ> 35 ป) เปนชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน

และระยะปลาย และชวงการยกยองเชิงสังคม ใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทางตามโมเดลการทดสอบ

เชิงปริมาณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี4.5) สมการโครงสราง 6 สมการ และ

สมมติฐานเชิงสาเหตุและผลที่เกี่ยวของกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 5 ขอ 

มีรายละเอียดผลการทดสอบดังนี ้(ตารางท่ี 5.7-5.8) 

  6.2.2.1 สมมติฐานขอท่ี 1: ลักษณะสวนบุคคลของแพทย มีอิทธิพลทางตรงตอการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา กลุมแพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) เปนไปตาม

สมมติฐานเพียง 1 ตัวแปร คือ สถานภาพสมรส กลุมแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ> 35 ป) เปนไป

ตามสมมติฐาน 4 ตัวแปร คือ 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส 3) วิชาชีพท่ัวไป และ 4) รูปแบบการศึกษา   

ตัวแปรทุกตวั (ยกเวน รูปแบบการศึกษา) มีความสัมพันธสาเหตุและผลทางตรงเชิงบวกกับการ     

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  ตัวแปรรูปแบบการศึกษา (แบบใหม) มีความสัมพันธสาเหตุ

และผลเชิงลบกับการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน หมายความวา แพทยท่ีไดรับการศึกษา

วิชาชีพแพทยตามรูปแบบการศึกษาแบบใหมคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนนอยกวา แพทยท่ีไดรับ

การศึกษาตามรูปแบบการศึกษาแบบเดิม ซ่ึงไมเปนไปตามทฤษฎี เนื่องจากแพทยคงอยูสวนใหญ

ศึกษาในหลักสูตรเดิมมากกวา (รอยละ 65.6) และมีระยะเวลาการคงอยูนานกวา (10.53 ป) แพทยคง

อยูหลักสูตรแนวใหม (ตารางท่ี 5.2) ลักษณะสวนบุคคลตัวอ่ืนอีก 2 ตัวแปร ไดแก  การตั้งถ่ินฐานท่ี

อยู และการรับเขาศึกษา ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทยตามสมมติฐาน  

  6.2.2.2 สมมติฐานขอท่ี 2: ลักษณะสวนบุคคลของแพทย ลักษณะของงานท่ีแพทย

ปฏิบัติ ลักษณะของรายไดท่ีแพทยไดรับ บริบทของงาน บริบทของชุมชน และความจําเปนของ

ครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจของแพทย และทางออม โดยผานความพึงพอใจของ

แพทยตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม

ตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ≤ 35 ป) มี 9 ตัวแปร มีอิทธิพลทางตรง 

4 ตัวแปร ไดแก 1) สถานภาพสมรส 2) ความพึงพอใจของแพทย 3) ลักษณะของงาน และ 4) บริบท

ของชุมชน มีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจของแพทย 6 ตัวแปร ไดแก 1) วิชาชีพท่ัวไป         

2) ลักษณะรายได 3) บริบทของงาน 4) บริบทของชุมชน 5) การจัดการปฏิบัติการทางแพทย และ   

6) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร  โดยท้ัง 9 ตัวแปรมีความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงบวกกับการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

  กลุมแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ> 35 ป) มี 6 ตัวแปร มีอิทธิพลทางตรง 6 ตัวแปร 

ไดแก 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส 3) วิชาชีพท่ัวไป 4) รูปแบบการศึกษา 5) ลักษณะรายได และ            
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6) บริบทของงาน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออม แตไมไดผานความพึงพอใจของแพทย 2 ตัวแปร 

ไดแก 1) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และ 2) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร โดยท้ัง 7 

ตัวแปร (ยกเวนรูปแบบการศึกษา) มีความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงบวกกับการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน ตัวแปรรูปแบบการศึกษา (แบบใหม) มีความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงลบกับ

การคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชน โดยไดอธิบายไวแลวในขางตน 

  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความพึงพอใจของแพทย ในกลุมแพทย

ระยะตน (อาย≤ุ 35 ป) มี 6 ตัวแปร มีอิทธิพลทางตรง 4 ตัวแปร ไดแก 1) วิชาชีพท่ัวไป 2) ลักษณะ

ของรายได 3) บริบทของงาน 4) บริบทของชุมชน มีอิทธิพลทางออม 2 ตัวแปร ไดแก 1) การจัดการ

ปฏิบัติการทางการแพทย และ 2) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร โดยท้ัง 6 ตัวแปร มีความ 

สัมพันธสาเหตุและผลเชิงบวกกับความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะตนในโรงพยาบาลชุมชน 

  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความพึงพอใจของแพทยในกลุมแพทย

ระยะปลาย (อาย≤ุ 35 ป) มี 6 ตัวแปร มีอิทธิพลทางตรง 4 ตัวแปร ไดแก 1) ภูมิลําเนาบานเกิด/การ

ตั้งถ่ินฐานท่ีอยูใหม 2) ลักษณะของรายได 3) บริบทของงาน และ 4) บริบทของชุมชน มีอิทธิพล

ทางออม 2 ตัวแปร ไดแก 1) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และ 2) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิ

กันดาร โดยท้ัง 6 ตัวแปร มีความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงบวกกับความพึงพอใจของแพทยคงอยู

ระยะปลายในโรงพยาบาลชุมชน  

  6.2.2.3 สมมติฐานขอท่ี 3: ขนาดของโรงพยาบาลชุมชน และการจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทย มีอิทธิพลโดยตรงตอ ลักษณะของงาน และบริบทหรือสภาพแวดลอมของงานท่ี

แพทยปฏิบัติงานอยู พบวา ตัวแปรตามลักษณะงานในความหมายของตัวแปรท่ีนํามาทดสอบคือ 

จํานวนผูปวย OPD ท่ีแพทยตรวจเฉล่ียตอวัน ในกลุมแพทยคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) ไมมี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับตัวแปรอิสระตามสมมติฐาน สวนแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ > 

35 ป) พบวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลเชิงลบกับลักษณะ

งาน หมายความวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น จะทําใหลักษณะงาน

ในความหมายภาระงานของแพทยลดลง สวนตัวแปรขนาดโรงพยาบาลไมมีอิทธิพลทางตรงตอ

ลักษณะงานที่แพทยปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน 

  ตัวแปรตามบริบทของงานหรือสภาพแวดลอมของงาน พบวา การจัดการปฏิบัติ 

การทางการแพทยมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรง กับตัวแปรบริบทของงานของแพทย   

คงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) สวนตัวแปรขนาด

โรงพยาบาล ไมมีอิทธิพลโดยตรงกับบริบทของงาน แตมีความสัมพันธรวมกับบริบทของงาน 
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  6.2.2.4 สมมติฐานขอท่ี 4: การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และเบ้ียเล้ียงเหมา

จายพ้ืนท่ีปกติ/กันดาร มีอิทธิพลโดยตรงตอลักษณะของรายไดท่ีแพทยไดรับ พบวา เบ้ียเล้ียงเหมา

จายพ้ืนท่ีปกติ/กันดารมีความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงบวก กับลักษณะรายไดของแพทยคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) สวนตัวแปรการจัดการ

ปฏิบัติการจัดการทางการแพทย ไมมีอิทธิพลตอลักษณะรายไดท่ีแพทยไดรับ 

  6.2.2.5 สมมติฐานขอท่ี 5: เบ้ียเล้ียงเหมาจายพ้ืนท่ีปกต/ิกันดารซ่ึงเปนการแสดงถึง

ระดับความกันดารของชุมชน มีอิทธิพลโดยตรงตอ บริบทหรือสภาพชุมชนในเขตชนบทท่ีแพทย

ปฏิบัติงานอยู พบวา บริบทของชุมชนของแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) 

และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลโดยตรง กับตัวแปรเบ้ียเล้ียงเหมา

จายเขตปกติ/กันดาร เปนไปตามสมมตฐิาน 

 โดยสรุป ในการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 2 “ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชนคืออะไร” และการทดสอบสมมติฐานท้ัง 5 ขอตามสมการโครงสราง 6 

สมการ พบวาเปนไปตามสมมติฐานบางตัวแปร สวนใหญมีความสัมพันธเชิงบวก มีตัวแปร 2 คูท่ีมี

ความสัมพันธเชิงลบ ไมเปนไปตามสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานไดโมเดลสุดทาย การ   

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะปลาย (อายุ> 35 ป) ซ่ึงจะไดอภิปรายแตละปจจัย

โดยละเอียดในหัวขอการอภิปรายท่ัวไปเกี่ยวกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนตอไป 

 

 6.2.3 การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน: เปนการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 “การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย ทําอยางไร ใน

การดึงดูด จูงใจ และธํารงรักษาแพทยใหอยูในโรงพยาบาลชุมชน” ในการตอบคําถามขอนี้ ไดจาก

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน และการวิจัยเชิง

ปริมาณในการทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลตอ ลักษณะของงาน ลักษณะรายได และ

บริบทของงาน เช่ือมโยงกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

  6.2.3.1 มุมมองเชิงทฤษฎีการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย: การทบทวน

วรรณกรรมในบทท่ี 3 ไดกลาวถึง ทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยและทฤษฎี

ทุนมนุษย (หนา 106-110) ไววา การจัดการทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการผานระบบทรัพยากรมนุษย 

คือ ปรัชญาทรัพยากรมนุษย กลยุทธทรัพยากรมนุษย นโยบายทรัพยากรมนุษย กระบวนการ

ทรัพยากรมนุษย การปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย และโปรแกรมทรัพยากรมนุษย ความหมายของ

การปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย (HR practice) หมายถึง แนวทางไมเปนทางการในการจัดการคน 
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(Armstrong, 2006a) เม่ือเช่ือมโยงในกรอบแนวคิดทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการจัดการทรัพยากร

มนุษย (ภาพท่ี 3.2) จะเห็นวา การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM Practices) เปนตัวกลาง

เช่ือมโยงระหวางกลยุทธขององคการกับแหลงทุนมนุษย พฤติกรรมมนุษย และสงผลตอผลลัพธ

องคการ ตั้งแตผลการปฏิบัติงานขององคการ และความพึงพอใจของพนักงาน ซ่ึงรวมถึงการคงอยู

ในองคการ ในกลยุทธองคการ มีองคประกอบหนึ่งคือ กลยุทธทรัพยากร (Resourcing Strategy) ท่ีมี

กลยุทธการคงอยูของบุคลากรในองคการเปนสวนหนึ่ง กลยุทธการคงอยูนําไปสูแผน การคงอยูของ

บุคลากรแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Retention Plan) ตั้งแตการจายคาตอบแทน การออกแบบงาน 

ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรูและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ ความผูกพันองคการ กลุมสัมพันธ 

การจัดการความขัดแยงในองคการ ระบบการสรรหา คัดเลือกและความชอบ และความคาดหวังสูง

ทางการตลาด (Armstrong, 2006b) กลยุทธและแผนการคงอยูดังกลาว ตองผานการปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ในการปฏิบัติการท้ังแบบไมเปนทางการ และเปนทางการในการจัดการคน 

ซ่ึงในทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยปจจุบัน (Human Resource Management-HRM) กาวเขามา

สูยุคของการจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management-HCM) ในความหมายของทุนมนุษย 

(Human Capital) ประกอบดวย ความเช่ียวชาญ การตัดสินใจ และปญญาของผูจัดการและพนักงาน

ในองคการ ท่ีคนนําเขามาในองคการ เปนสวนผสมของ 1) ทุนทางปญญา (Intellectual Capital): 

ความรู ความสามารถในการเรียนรู ความเช่ียวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณท่ีคนสะสมไว 

รวมทั้งความรูท่ีอยูในตัวเรา (Tacit Knowledge) 2) ทุนทางสังคม (Social Capital): เครือขาย

ความสัมพันธ นําไปสูการสรางคุณคาในรูปแบบตาง ๆ เชน ความไววางใจ ความนาเช่ือถือ และ    

3) ทุนทางอารมณ (Emotional Capital): คุณลักษณะตาง ๆ เชน การรับรูตนเอง (Self Awareness) 

ความมีศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุน (Resilience) (Gratton and Ghoshal, 2003) การจัดการ

ทุนมนุษย เปนการเช่ือมโยงระหวางคนและองคการ ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) เอกลักษณและ

คานิยมขององคการ (Corporate Identity): เพ่ือใหพนักงานมีความผูกพัน (Commitment) 2) การ

ปฏิบัติการดานบุคลากร(Human Operations): ชวยใหพนักงานมีความเสียสละ (Dedication) 3) การ

พัฒนาบุคลากร (Human Development): ทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงการจัดการ

ทุนมนุษยมีเปาหมายในการเช่ือมโยงสวนของพนักงานหรือบุคลากรแพทย กับสวนขององคการ

หรือโรงพยาบาลชุมชนเขาดวยกัน (ภาพท่ี 6.1) (นิสดารก เวชยานนท, 2551)    

  6.2.3.2 การเช่ือมโยงการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยกับการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชน: บริบทของโรงพยาบาลชุมชน เปนบริบทของงานสุขภาพในเขตชนบท 

(Rural Health Context) ซ่ึงมีความแตกตางระหวางงานสุขภาพในเขตเมือง ตั้งแตการเขาถึงบริการ

ของประชาชน   และความพรอมในการใหบริการของบุคลากร เปนปจจัยท่ีดึงดูดและคงอยูบุคลากร  
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(Organization)

องคการ / โรงพยาบาลชุมชน

เอกลักษณและคานิยมโรงพยาบาล
(Corporate Identity)

ความผูกพัน
(Commitment)

การปฏิบัติการดาน
บุคลากรแพทย

(Human Operations)

ความเสียสละ

(Dedication)

การพัฒนาบุคลากรแพทย

(Human Development)

แรงจูงใจ
(Motivation)

บุคลากรแพทย
(Employee)

การจัดการทุนมนุษย
(Human Capital Management)

 
ภาพที่ 6.1  ตัวแบบบูรณาการของทุนมนุษย (An Alignment Model for Human Capital)   

แหลงท่ีมา: นิสดารก เวชยานนท, 2551. 

 

แพทยไดนอย โดยเฉพาะแพทยซ่ึงมีทางเลือกในตลาดแรงงานมากมาย กลยุทธการคงอยูของแพทย 

ผูวิจัยไดทบทวนนโยบายและมาตรการตาง ๆ ท้ังตางประเทศและประเทศไทยโดยละเอียดในบทท่ี 

2 พบวา 1) กลยุทธดานกําลังคนดานแพทย: ไดมีการจัดตั้งสถานท่ีศึกษาในเขตชนบทท่ีขาดแคลน 

การใชมาตรการการรับเขาศึกษา โดยคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในเขตชนบท ควบคูกับรปูแบบ

การศึกษาแนวใหม ท่ีมีหลักสูตรเนนการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบท  กลยุทธ

เหลานี้ขาดการดําเนินการตอเนื่องในบางชวง รวมถึงการประเมินผลการคงอยูของแพทยท่ีชัดเจน

และตอเนื่อง 2) กลยุทธดานความตองการแพทย: พบวา มาตรการบังคับใชทุนในประเทศไทยสงผล

ตอการคงอยูของแพทยท่ีใชทุนครบแลวไมเกินรอยละ 50 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา (Suwit 

Wibulpolprasert, 1998; Duangjai Lexomboon and Komson Punyasingh, 2000) การจายคาตอบ 

แทนเพ่ิมแกแพทยท่ีทํางานในเขตชนบทมีถึง 8 ประเภท (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา  ศรีวณิชชากร 

และอารี วัลยะเสว,ี 2542) รวมถึงมีการปรับระเบียบคาตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจายฉบับใหม จัดสรร

ใหเฉพาะแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเปนอัตรากาวหนาตามเวลาท่ีคงอยูในโรงพยาบาล 

เริ่มในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 (สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย, 

2551) ท่ีผานมาไมพบรายงานผลการเพิ่มการคงอยูในโรงพยาบาลจากมาตรการเหลานี้ชัดเจน แตใน

ภาพรวมการจายคาตอบแทนเพ่ิมมีผลทําใหขวัญกําลังใจในการทํางานในเขตชนบทดีขึ้น 3) กลยุทธ
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เชิงสังคม: พบวามีเปนสวนนอย เนนการยกยองเชิงวิชาชีพ ซ่ึงมีแพทยไมมากนักไดรับรางวัลแพทย

ดีเดนในโรงพยาบาลชุมชน ในป พ.ศ. 2549 ชมรมแพทยชนบทเสนอความกาวหนาทางราชการ

สําหรับแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ท้ังผูอํานวยการ แพทยประจํา และทันตแพทย ซ่ึงปกติ

สูงสุดแคระดับซี 8 (ระดับชํานาญการพิเศษ) เปนระดับซี 9 (ระดับเช่ียวชาญ) แตกย็ังพบปญหาความ

เส่ียงเรื่องการฟองรองคดีแพทยโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนผลเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล ทามกลาง

สภาพแวดลอมของโรงพยาบาลท่ีไมมีความพรอมสมบูรณ กลยุทธการคงอยูในภาพรวมยังเนนท่ี

มาตรการบังคับใชทุน การจายคาตอบแทน และการใหโควตาการศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางแลว

กลับมาใชทุนในโรงพยาบาลชุมชน การประเมินผลมาตรการดังกลาวกับการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาล ยังไมมีผลการประเมินท่ีชัดเจน สงผลใหมาตรการบางอยางขาดการดําเนินการ หรือ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน จํานวนเงินคาปรับในการชดใชทุน 

เม่ือแพทยไมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนตามพันธะสัญญา กลยุทธการคงอยูเรื่องความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน และโรงพยาบาลที่นาทํางานยังไมมีการกําหนดชัดเจน ซ่ึงกลยุทธนี้เปน

การเช่ือมโยงปจจัยดานบุคคล กับปจจัยดานองคการตามแนวทางการจัดการทุนมนุษย ในตัวแบบ

บูรณาการของทุนมนุษย (ภาพท่ี 6.1) เม่ือทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Retention Factors) (หนา 120-134) พบกลุมปจจัยดานความ

ตองการสวนบุคคล 8 ปจจัย และกลุมปจจัยดานความตองการขององคการหรือโรงพยาบาลชุมชน 6 

ปจจัย สงผลเช่ือมโยงตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ในกลุมปจจัยดานโรงพยาบาล

ชุมชน ประกอบดวย กลยุทธดานกําลังคนดานแพทย ไดแก การบังคับใชทุน และการให

ทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซ่ึงเปนนโยบายในระดับประเทศ สวนปจจัย

ดานการดูแลผูปวยทางคลินิก ความหลากหลายของการปฏิบัติงาน ความสัมพันธกับผูบริหารและ

ทีมงาน เปนระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิกหรือการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนษุยท่ีมี

ความเกี่ยวเนื่องกับขนาดโรงพยาบาล และเช่ือมโยงกับกลุมปจจัยดานความตองการสวนบุคคลของ

แพทย ไดแก ปจจัยการจัดการปฏิบัติการนอกเวลาท่ีดี ลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน ภาระงานและ

คาตอบแทนท่ีเหมาะสม (ภาพท่ี 3.6) (หนา 135) 

  6.2.3.3 การสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ประเด็นการปฏิบัต ิ

การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลชุมชน: วัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษาในประเด็นนี้ 

เพ่ือคนหาวาการบริหารคนในโรงพยาบาลเปนอยางไร จึงทําใหแพทยตัดสินใจคงอยูปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลชุมชนแหงนั้น แบงกลุมแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนเปน 2 ชวงอายุ ไดแก ชวงคง

อยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) เปนชวงการพัฒนาวิชาชีพ และชวงการหารายได และ ชวงคงอยูระยะ
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ปลาย (อาย>ุ 35 ป) เปนชวงความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตนและระยะปลาย และชวงการยก

ยองเชิงสังคม จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา  

ชวงคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) ปจจัยดานความตองการสวนบุคคลของแพทย 

มีรายละเอียดดังนี ้ 

1) ทัศนคติท่ีดีตอชนบท และตอวิชาชีพท่ัวไป: ในดานทัศนคติท่ีดีตอ 

ชนบท เนื่องจากแพทยสวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมในเขตชนบท จังหวัดนครราชสีมา เคยปฏิบัติงานใช

ทุนปแรกในโรงพยาบาลชุมชน มีความคุนเคยกับระบบงานในโรงพยาบาลชุมชน ชอบคนไขชุมชน

เขตชนบท ชอบทํางานในโรงพยาบาลชุมชน ไมชอบทํางานโรงพยาบาลเอกชน ในดานทัศนคติท่ีดี

ตอวิชาชีพท่ัวไป แพทยคงอยูระยะตนท่ีไมไปศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง มีทัศนคติตอความรูแพทย

เวชปฏิบัติท่ัวไปวาเพียงพอในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  ถาตองการศึกษาเพ่ิมก็ไปอบรม

เปนหลักสูตร(Course) เปนการพัฒนาวิชาชีพในระหวางการปฏิบัติงาน  

2) การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดี ลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพ ภาระงาน 

และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม: แพทยคงอยูระยะตน เปนกําลังหลักในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

ชุมชน ชวงอายุ 25-30 ป เปนชวงการพัฒนาวิชาชีพ ตองการหาประสบการณตอเนื่องจากการเปน

นักศึกษาแพทย แมวาจะไมมีความชํานาญในการรักษาโรคมากนัก แพทยกลุมนี้ก็ตองการหาความ

ชํานาญและรายไดจากการอยูเวรปฏิบัติงานนอกเวลา ภาระงานท่ีมีการจัดระบบงานในการปฏิบัติ 

งานท่ีดีระหวางแพทย ไมมีการเอาเปรียบกันหรือ “กินแรง” ในการปลอยใหแพทยคนเดียวรับภาระ

ตรวจผูปวยนอกในเวลาราชการโดยไมมีการชวยเหลือจากแพทยรุนพ่ีหรือแพทยอาวุโส การอยูเวร

ปฏิบัติงานนอกเวลาตองการใหมีแพทยมาชวยแบงเบาภาระการอยูเวรบาง เพราะแพทยแตละทาน

ตองการพักงานเพื่อไปพัฒนาเชิงวิชาชีพท่ีตนเองชอบ พักผอนกับเพ่ือนรุนเดียวกันหรือครอบครัว 

ดานคาตอบแทนในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน แพทยคงอยูระยะตนตองการคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมจูงใจในการปฏิบัตงิาน ในชวงอายุ 31-35 ป เปนชวงหารายได เนื่องจากมีความชํานาญใน

การดูแลผูปวยทางคลินิกเพ่ิมมากขึ้น แพทยเฉพาะทางท่ีจบกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

สวนใหญจะหารายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัว ควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

(Dual Practice) ในขณะท่ีชวงพัฒนาวิชาชีพจะรับคาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัตสิวนตัว 10,000 บาท 

โดยอยูเวรนอกเวลาในโรงพยาบาลชุมชนเปนสวนใหญ เนื่องจากไมมีความชํานาญเพียงพอ  

ลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพ แบงเปน แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) และ 

แพทยเฉพาะทาง (Specialist) แพทยเฉพาะทางมีความตองการระบบบริหารในการดูแลผูปวยทาง

คลินิกของโรงพยาบาล ท่ีเอ้ือตอการใหแพทยเฉพาะทางไดปฏิบัติงานท่ีตรงสาขาของตนเอง ถาจะ

ทํางาน GP ควรเปนการทําหัตถการท่ีไมยากจนเกินไป การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดีของแพทย
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เฉพาะทาง คือ การอยูเวรปรึกษาสําหรับแพทยเฉพาะทางท่ีตรงสาขาของตนเอง มีคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมแตกตางกับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนนอกเวลาราชการท่ี

แพทยเฉพาะทางโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไปไดรับ หรือไมควรแตกตางมากจากโรงพยาบาลเอกชน  ซ่ึง

เปนราคาตลาด ถาแพทยเฉพาะทางจําเปนตองอยูเวร GP เชนเดียวกับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป ก็ไม

ควรมากเกินไป โดยใหเหตุผลวา “ลงลึก” ในสาขาเฉพาะทางของตัวเอง จึงไมมีความชํานาญในการ

ดูแลผูปวยทางเวชปฏิบัติท่ัวไป ขอเสนอของแพทยเฉพาะทางคือ โรงพยาบาลควรจัดหาแพทย GP 

มาอยูรวมในการปฏิบัติงานกับแพทยเฉพาะทาง โดยท่ัวไปควรมีอัตราสวนแพทย GP ตอแพทย

เฉพาะทาง 1:1 แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปตองการความหลากหลายของการปฏิบัติงาน ไดรับความ

ไววางใจจากผูอํานวยการและทีมงานในการรับผิดชอบงานท่ีตนเองชอบ เชน งานแพทยแผนไทย 

งานคุณภาพ งานสารสนเทศ สอดคลองกับบริบทของงานสุขภาพในเขตชนบทท่ีผูปวยสวนใหญ

ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลชุมชนจะเปนโรคท่ัวไปท่ีไมซับซอน ตองการการดูแลแบบองครวม 

หรือเวชปฏิบัติครอบครัว  

  ชวงคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล ใน 2 ขอ

แรกไมแตกตางกันมากนัก แตในดานทัศนคติท่ีดีตอชนบท และตอวิชาชีพแพทย จะทําใหแพทย   

คงอยูระยะปลายกาวเขาสูการปรบัตัวเองและครอบครัว สูความสมดุลของชีวิตกับงานระยะตน (อายุ 

41-50 ป) และระยะปลาย (อายุ 41- 50 ป) มากย่ิงขึ้น สวนใหญจะแตงงาน มีภรรยาและบุตร ทําให 

“ติดพ้ืนท่ี” ไมอยากยายไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลแหงอ่ืน เพราะตองมีความรับผิดชอบในการดูแล

ครอบครัว มีความตัง้ใจพัฒนางานท่ีตนเองไดมีสวนริเริ่มในการทําขึ้นมา เกิดความ “ลงตัว” หรือ 

สมดุลในการหารายไดเสริมจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวควบคูกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซ่ึง

มักจะมีแพทยรุนนองเขามาแบงเบาภาระงาน และการดูแลครอบครัวในพ้ืนท่ีเดียวกับการปฏิบัติงาน  

แพทยสวนใหญมักจะเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล ถาเปนแพทยประจํามักจะอยูในโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดใหญ มีเปนสวนนอยท่ีอยูโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ปจจัยท่ีเพ่ิมเขามาในชวงคงอยู

ระยะปลายคือ การยกยองเชิงวิชาชีพ ท่ีจะกลาวในหัวขอตอไป 

3) การยกยองเชิงวิชาชีพ:  แพทยคงอยูระยะตน สวนใหญเปนแพทย 

ประจําการไมไดสนใจการยกยองเชิงวิชาชีพมากนัก ท่ีผานมารางวัลแพทยดีเดนในชนบท สวนใหญ

เปนแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาล ในระยะหลังเริ่มมีแพทยประจําการรวมดวย แพทยคงอยูระยะ

ปลายผานชวงความสมดุลชีวิตกับงาน เขาสูการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งในชุมชน รวมถึงใน

โรงพยาบาล เปนการยกยองเชิงสังคม เปนรูปแบบหนึ่งของการยกยองเชิงวิชาชีพ แตมีความหมายท่ี

กวางกวา เปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใหเกียรติ ยกยองแพทยดวยคําพูด การแสดงออกดวยทาทีท่ีดี 

จากเจาหนาท่ีแตละฝายในโรงพยาบาลชุมชน ขาราชการระดับอําเภอ และชาวบานในชุมชน การ
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ทํางานในโรงพยาบาลชุมชนมาเปนเวลานาน ทําใหเปนท่ีรูจักของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และ

ชาวบานบางคนภูมิลําเนาบานเกิดอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับสถานท่ีทํางาน แพทยไดรับการยอมรับวาเปน

สวนหนึ่งของชุมชน เช่ือมโยงกับกลุมปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท ในความ

ตองการแพทยท่ีมีพ้ืนเพมาจากบานเดียวกัน มีวิธีการดําเนินชีวิตในชนบทเหมือนกัน 

  การปฏิบัติการจัดการบุคลากรแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เปนกลุมปจจัยดาน

ความตองการของโรงพยาบาลชมุชนท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย มีรายละเอียดดังนี ้

   1) การบังคับชดใชทุนและการใหทุนการศึกษา: เริ่มตนในการสรรหา

แพทยท่ีมีภูมิลําเนาบานเกิดในเขตชนบท จากโครงการแพทยชนบท โดยหวังวาแพทยชนบทยอมมี

ทัศนคติท่ีดีตอชนบท เม่ือไดโอกาสในการศึกษาแพทย นาจะคงอยูในชนบทเปนเวลานาน รวมทั้ง

หวังไววาแพทยกลุมนี้จะไมศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง เปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและคงอยูใน    

รพ.ชุมชนนานกวากลุมแพทยท่ีรับตรงท่ีโรงเรียนแพทย และบังคับชดใชทุนในรพ.ชุมชนในจังหวัด

นครราชสีมา แพทยชนบท แพทยพันธุใหม และแพทยจากระบบ Entrance มีการคงอยูท่ีใกลเคียง

กัน(ตารางท่ี 4.1) การใหทุนการศึกษาและการกลับมาปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลชุมชนอยาง

นอย 1 ป พบวา แพทยเฉพาะทางของจังหวัดนครราชสีมา 30 คน เปนแพทยตนสังกัดจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 25 คน รอยละ 83.33 ท่ีเหลือยายมาจากโรงพยาบาลแหงอ่ืน การบังคับใชทุน

และการใหทุนการศึกษาโดยใหกลับมาปฏิบัติงานใชทุนท่ีเดิม ควรไดมีการประเมินผลโดยชัดเจน 

เพ่ือปรับปรุงมาตรการสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา  

   2) ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก: เปนการปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยท่ีเช่ือมโยงระหวางปจจัยดานความตองการขององคการหรือโรงพยาบาลชุมชน กับ

ความตองการของแพทย อาจเรียกวา การปฏิบัติการดานบุคลากรแพทย (Human Operations) ผูวจิัย

ขอนิยามศัพทใหมวา การปฏิบัติการจัดการทางการแพทย (Medical Operation Management) ท่ี

สอดคลองกับความตองการของแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป เช่ือมโยงกับ วิสัยทัศน  

พันธกิจ คานิยมหลัก และกลยุทธของโรงพยาบาลแตละแหง ซ่ึงจะมีบริบทท่ีแตกตางกันระหวาง

โรงพยาบาล 10 เตียงถึง มากกวา 120 เตียง หรือโรงพยาบาลระดับ 2.1-2.3 ตามระบบ GIS  เพราะ 

ตองใหบริการดูแลผูปวยทางคลินิกท้ังผูปวยท่ัวไปและผูปวยเฉพาะทางใกลบาน ตามศักยภาพของ

โรงพยาบาล บริการตอเนื่องท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ความหลากหลายในการ

ใหบริการ ท้ังแผนไทย แผนทางเลือกเชนการฝงเข็ม เปนการใหบริการท่ีโรงพยาบาลชุมชนตองการ

พัฒนาใหผูปวยไดรับบริการใกลบาน ระบบบริหารการดูแลผูปวยทางคลินิก จะเนนทางดานการ

ปฏิบัติการจัดการทางการแพทย โดยเริ่มตั้งแตจํานวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) และแพทยเฉพาะ

ทางสาขาหลัก สาขารอง ใหสอดคลองเหมาะสมกับปริมาณผูปวยและขนาดโรงพยาบาล โดยมี
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อัตราสวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปตอแพทยเฉพาะทาง 1:1 การจัดระบบการปฏิบัติงานของแพทยใน

เวลาราชการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเฉพาะทางตรงตามสาขาของแพทยเฉพาะทาง และการปฏิบัต ิ

งานท่ีหลากหลายตรงตามความรับผิดชอบงานของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป ระบบการอยูเวรนอกเวลา

ราชการของแพทย ท่ีมีรูปแบบท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของแพทยเฉพาะทาง เชนเวรท่ีปรกึษาแพทย

เฉพาะทาง การอยูเวร GP ท่ีไมมากเกินไป การเสริมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในชวงท่ีขาด

แพทย การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีดีดังกลาว จะเช่ือมโยงการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ี

ดีและลักษณะเชิงวิชาชีพของงาน รวมถึงการพัฒนาในวิชาชีพ ซ่ึงเปนกลุมปจจัยดานความตองการ

สวนบุคคลของแพทย กับการดูแลผูปวยทางคลินิก และความหลากหลายของการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปน

กลุมดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน  นอกจากนั้นการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยยัง

ครอบคลุมการจัดการเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย ในการทําหัตถการทางการแพทยของแพทยเฉพาะ

ทาง เชน เครือ่งมือผาตัดของศัลยกรรมกระดูก ระบบสวัสดิการดานอ่ืนของแพทย เชน หองพัก

แพทย ระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย เช่ือมโยงความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน ใหมีบรรยากาศ

ในการทํางานท่ีดี ลดความขัดแยงระหวางวิชาชีพ และชวยเหลือกันในการทํางาน ปจจัยการจัดการ

ปฏิบัติการทางการแพทย สงผลตอภาระงานท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ภาระงานท่ี

เหมาะสม ผูวิจัยไดปรับเปนตัวแปรลักษณะงานในการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงหมายถึง ปริมาณงานท่ีไม

หนักเกินกําลังของแพทย ท่ีแผนกผูปวยนอกและผูปวยในตอวัน ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

ลักษณะเฉพาะของงานท่ีตรงกับความชํานาญของแพทยเฉพาะทาง และลักษณะงานหลากหลายท่ี

ตรงกับความทาทายของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป คาตอบแทนท่ีเหมาะสมไดปรับเปน ลักษณะรายได 

หมายถึง คาตอบแทนท่ีแตกตางระหวางโรงพยาบาลชุมชน กับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป ครอบคลุม

คาตอบแทนการอยูเวรท่ีปรึกษาของแพทยเฉพาะทาง ท่ีแตกตางจากแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป ครอบ 

คลุมรายไดจากภาคเอกชนท่ีไดรับในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีมี

ประสิทธิผล นาจะมีผลตอลักษณะงาน และลักษณะรายไดท่ีเหมาะสม ตรงตามความตองการของ

แพทยเฉพาะทาง และแพทยเวชปฏิบัตท่ัิวไป ทําใหแพทยมีความพึงพอใจ และสงผลตอการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

   3) ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน: การสัมภาษณเชิงลึกของแพทย

คงอยูชวงระยะตนและระยะปลาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา สวนใหญไดรับการสนับสนุนการ

ทํางานจากผูบริหารและทีมงานดี บางคนมีปญหากับผูอํานวยการโรงพยาบาล แตอยูทามกลางการ

ชวยเหลือจากแพทยผูรวมงานและทีมงานพยาบาลท่ีดี ความสัมพันธกับผูบริหารและทีมงาน ท้ัง

แบบไมเปนทางการและเปนทางการ เชน การพูดคุยระหวางแพทยและผูอํานวยการ การรับประทาน

อาหารรวมกันเปนครั้งคราว จนถึงการประชุมองคกรแพทย มีวาระประชุมและการบันทึกการ
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ประชุมชัดเจน สวนใหญเปนบรรยากาศองคการในโรงพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ (HA) 

หรืออยูในขั้นตอนการพัฒนา 

  สรุปไดวา การบริหารคนในโรงพยาบาลชุมชน หรือการปฏิบัติการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรแพทยใหคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน เปนระบบบริหารในการดูแล

ผูปวยทางคลินิกท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ใหมีภาระ

งานและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  มีความสัมพันธท่ีดีกับผูบริหารและทีมงาน เกิดบรรยากาศองคการ

ท่ีดี เปนโรงพยาบาลท่ีนาอยู นาทํางาน การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย อาจเรียกวา การ

ปฏิบัติการจัดการทางการแพทย ในการจัดระบบการปฏิบัติงานของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและ

แพทยเฉพาะทาง ใหสอดคลองกับลักษณะงาน และบริบทของงาน  ตามขนาดของโรงพยาบาล

ชุมชน ทําใหเกิดภาระงานและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ทําใหแพทยพึงพอใจ และคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชน 

  6.2.3.4 การทดสอบเชิงปริมาณ ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลการจัดการปฏิบัติ 

การทางการแพทยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย ท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยมีความสัมพันธเชิงสาเหตุ

และผลโดยออมกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และระยะ

ปลาย (อายุ > 35 ป) .029 และ .079 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.9 - 5.10) แพทยคงอยูระยะตน ผานบริบท

ของงานและความพงึพอใจแพทย สวนแพทยคงอยูระยะปลายผานบริบทของงาน (ภาพท่ี 5.1-5.2)  

ในสมมติฐานขอท่ี 3 เฉพาะกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) การจัดการ 

ปฏิบัติทางการแพทยมีความสัมพันธทางสาเหตุและผลเชิงลบ กับลักษณะงานท่ีแพทยปฏิบัตหิรือ

ภาระงานในโรงพยาบาลชุมชน สวนบริบทของงาน พบวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยมี

ความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงบวกกับบริบทของงาน ท้ังในกลุมแพทยคงอยูระยะตนและแพทย 

คงอยูระยะปลาย สวนสมมติฐานขอ 4 การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยไมมีความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลกับลักษณะรายไดท่ีแพทยไดรับ ท้ังในกลุมแพทยคงอยูระยะตนและแพทยคงอยูระยะ

ปลาย ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน (ภาพท่ี 5.1-5.2)   

  การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย เปนตัวแปรเชิงองคประกอบ (0,1) หมายถึง 

ระบบบริหารท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป มี 2 

มิติ มิติแรกเปนการแบงงานปฏิบัติงานของแพทยประจําการในโรงพยาบาลในดานการใหบริการ

ผูปวยท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ การแบงงานคุณภาพในการดูแลผูปวย มิติท่ีสอง เปนการ

จัดการดานเครื่องมือ ระบบสวัสดิการแพทย และระบบการจายคาตอบแทนของแพทย การทดสอบ
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เชิงปริมาณพบวา โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีดีมีประสิทธิผล ทําให

บริบทของงานในโรงพยาบาลชุมชนแหงนั้นดี สงผลใหท้ังแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย         

พึงพอใจ ตัวแปรบริบทของงานหรือสภาพแวดลอมของงาน เปนตวัแปรเชิงองคประกอบ (0,1) 

เชนกัน มี 3 มิติ มิติแรกเปนความขัดแยงท่ีแกไขไดระหวางผูบังคับบัญชากับเพ่ือนรวมงาน มิติท่ี

สอง เปนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑของโรงพยาบาล ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ

แพทย มิติท่ีสาม เปนความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย สภาพแวดลอมเชิงกายภาพ

ในการปฏิบัติงานของแพทย กลุมแพทยคงอยูระยะปลายมีสัมประสิทธ์ิเสนทาง (β) โดยรวมมาก 

กวาแพทยคงอยูระยะตนเล็กนอย และไมผานตัวแปรกลางความพึงพอใจของแพทย ผลการวิจัยนี้

แสดงวา แพทยคงอยูระยะปลายสวนใหญเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล (รอยละ 54.4) เปนผูบริหาร

ระดับสูง ยอมมีความพึงพอใจในระบบบริหารท่ีตนเองปฏิบัติการเองเปนสวนใหญ จึงมีอิทธิพลตอ

การคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนมากกวาแพทยคงอยูระยะตน ท่ีสวนใหญเปนแพทยประจําการ (รอย

ละ 77.5) ไมไดมีบทบาทเปนผูบริหารโดยตรง จึงมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจของแพทย 

ซ่ึงเปนตัวแปรเชิงองคประกอบ มีบริบทของงานเปน 1 ใน 4 มิติ และสงผลตอการคงอยูของแพทย 

อิทธิพลทางออมผานตัวแปรหลายตัว จึงมีผลนอยกวากลุมแพทยคงอยูระยะปลาย 

 ในสวนความสัมพันธของการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยกับลักษณะงานใน

ความหมาย ปริมาณงานหรือจํานวนผูปวยนอก (OPD) ท่ีแพทยตรวจเฉล่ียตอวัน ซ่ึงมีความแตกตาง

กันมากของแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป รวมทั้งระบบในโรงพยาบาลชุมชนแตละ

ระดับ (2.1-2.3) ตามระบบ GIS และตามจํานวนเตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (120 เตียง) อาจ

มีการแยกแผนกเพราะมีแพทยเฉพาะทางหลายสาขา โรงพยาบาลขนาดกลาง (60 - 90 เตียง) อาจไม

มีการแยกแผนก แตมีระบบท่ีเอ้ือตอการทํางานของแพทยเฉพาะทาง โรงพยาบาลขนาดเล็ก (10 - 30 

เตียง) สวนใหญยังไมมีแพทยเฉพาะทาง บางแหงมีแพทยปฏิบัติงานคนเดียว ถาใชความหมาย

ลักษณะงานของตวัแปรเชิงองคประกอบท่ีวัดลักษณะงานของแพทยเฉพาะทาง และตัวแปรเชิงองค 

ประกอบท่ีวัดความหลากหลายของงานแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป จะทําใหขอมูลเขามาในสมการไม

ครบถวน เพราะแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปไมไดปฏิบัติหนาท่ีเหมือนแพทยเฉพาะทาง ทําใหการวัดตัว

แปรสับสน เม่ือพิจารณาคุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวแปรลักษณะงานในความหมายปริมาณงานพบวา 

มีพิสัยท่ีกวางมาก ตั้งแต 0 คน คือไมไดตรวจผูปวยนอกเลย จนถึง 300 คน คาเฉล่ีย 73.40 คนใน

กลุมแพทยคงอยูระยะตน และ 60.87 คนในกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย (ตารางท่ี 5.3-5.4) แสดงวา 

แพทยเฉพาะทางอาจไมไดตรวจผูปวยท่ัวไปท่ี OPD  ตรวจแตผูปวยเฉพาะทาง ภาระหนักในการ

ตรวจผูปวยท่ัวไปเปนของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป อีกกรณีหนึ่งคือ แพทยผูอํานวยการโรงพยาบาล 

เม่ือมีแพทยประจําการเพียงพอ จะทําหนาท่ีในการบริหารงานเพียงอยางเดียว ไมไดออกตรวจผูปวย
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นอกชวยแพทยประจํา ในขณะท่ีแพทยประจําตองการใหผูอํานวยการไดสัมผัสปญหาการให บริการ

ผูปวยบาง การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีพบวามีความสัมพันธทางสาเหตุและผลเชิงลบกับ

ลักษณะงาน หมายความวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น ลักษณะงาน

ในความหมายปริมาณงานในการตรวจผูปวยนอกลดลง พบเฉพาะกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย ซ่ึงมี

ปริมาณงานโดยเฉล่ียต่ํากวาแพทยคงอยูระยะตน ท่ีสวนใหญเปนแพทยประจําการ   

เม่ือวิเคราะหความสัมพันธของการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยกับลักษณะ 

รายได ซ่ึงผูวิจัยเลือกความหมายของคาตอบแทนภาครัฐท้ังหมดท่ีไดรับตอเดือน เนื่องจากเปน

ขอมูลท่ีแพทยท้ังหมดในโรงพยาบาลชุมชนไดรับเหมือนกัน คาตอบแทนนี้รวมคาตอบแทนอยูเวร

นอกเวลาราชการ คาตอบแทนการไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว (เงิน 10,000) เงินวิชาชีพแพทย (พ.ต.ส.) 

และเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกนัดาร พบวา คาเฉล่ีย 74,885.89 บาท ในกลุมแพทยคงอยูระยะตน 

และ 88,257.29 บาทในกลุมแพทยระยะปลาย แตมีคาพิสัยสูงมาก 172,650-30,000 บาท (ตารางท่ี 

5.3-5.4) แพทยบางทานมีรายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวรวมดวย แตไมไดใสตัวเลขไวชัดเจน 

ทําใหขอมูลไมครบถวนคอนขางมาก ผูวิจัยจึงเลือกเขามาในสมการเฉพาะคาตอบแทนภาครัฐ ซ่ึง

แพทยคงอยูสวนใหญมองวาเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ไมใชการจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทยในโรงพยาบาลท่ีสงผลใหมีคาตอบแทนภาครัฐท่ีไดมากหรือนอย รวมทั้งในการ

จัดการในโรงพยาบาลชุมชน งบประมาณจากคาตอบแทนบางหมวด เชน เงิน พ.ต.ส. ตองใชระบบ

การวางฎีกาเหมือนเงินเดือน แตไดชากวา ซ่ึงแพทยมองวาเปนการจัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพ จาก

การวิจัยเชิงคุณภาพอยูในชวงระหวางเปล่ียนผานการปรับอัตราเบ้ียเล้ียงเหมาจาย พบวา ความเห็น

ของแพทยสวนใหญเปนเชิงลบกับความพึงพอใจและการคงอยูของแพทย เม่ือพิจารณาสหสัมพันธ

ระหวาง ตัวแปรการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (OM) กับลักษณะรายได (INC) ท้ังกลุมแพทย

คงอยูระยะตนและระยะปลาย ไดผลเชิงลบท้ังคู (-.085, -.089 ตามลําดับ) และไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (ตารางท่ี 5.5-5.6) และเม่ือทดสอบเชิงปริมาณในสมมติฐานขอท่ี 4 ก็พบวา การจัดการ

ปฏิบัติการทางการแพทยไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรง กับลักษณะรายไดในความ 

หมายคาตอบแทนภาครัฐท้ังหมด ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน (ตารางท่ี 5.7-5.8) 

โดยสรุป ในการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 “การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย ทํา

อยางไร ในการดึงดูด จูงใจ และธํารงรักษาแพทยใหอยูในโรงพยาบาลชุมชน” ผูวิจัยใชการวิจัยเชิง

คุณภาพและการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 และขอท่ี 4 พบวา การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย 

หมายถึง ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิกท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของแพทยเวช-

ปฏิบัติท่ัวไป และแพทยเฉพาะทาง โดยมีอัตราสวนจํานวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปตอแพทยเฉพาะ

ทาง 1:1 มีการจัดระบบงานใหแพทยเฉพาะทางไดปฏิบัติงานดูแลผูปวยท่ีตรงตามสาขาของตนเอง 
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แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปไดปฏิบัติงานหลากหลายตามความถนัดของตนเอง มีระบบการแบงงานเชิง

ปริมาณและคุณภาพในการดูแลผูปวยท่ีเหมาะสม มีระบบการอยูเวรนอกเวลาราชการของแพทย  

เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทางท่ีเหมาะสม สอดคลองกับแพทยในโรงพยาบาล มีการจัดหา

เครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย มีระบบสวัสดิการของแพทยท่ีเหมาะสม มีระบบบริหารคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของงานและภาระงาน การปฏิบัติการจัดการทางการแพทยมีอิทธิพลตอ

ลักษณะงาน ลักษณะรายได และบริบทของงาน สงผลตอความพึงพอใจของแพทย และสงผลตอ

การคงอยูของแพทย การทดสอบเชิงปริมาณพบวา การจัดการปฏิบัติการทางแพทยมีความสัมพันธ

เชิงสาเหตุและผลโดยออม กับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตนและระยะปลาย 

กลุมแพทยคงอยูระยะตน ผานบริบทของงานและความพึงพอใจแพทย สวนแพทยคงอยูระยะปลาย 

ผานบริบทของงาน การปฏิบัติการจัดการทางการแพทยมีความสัมพันธทางสาเหตุและผลเชิงลบกับ

ลักษณะงานเฉพาะกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย มีความสัมพันธทางสาเหตุและผลเชิงบวกกับบริบท

ของงาน ท้ังในกลุมแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย แตไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับ

ลักษณะรายไดท่ีแพทยไดรับ ท้ังในกลุมแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย  

 

6.3 การอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

 

การพัฒนาโมเดลหรือตัวแบบการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย  

เปนการนําปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน มา

พัฒนาเปนโมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

ขอจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) จะเกี่ยวของ

กับปรากฏการณท่ีสําคัญในชวงนั้น แตอาจคงอยูหรือเปล่ียนแปลงไปในอนาคต ซ่ึงอาจทําใหโมเดล

มีอํานาจการทํานายในอนาคตไมแนนอน ผูวิจยัจงึนําตัวแปรท้ังหมดท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยมาอภิปรายท่ัวไปใหลึกซ้ึงอีกครั้งหนึ่ง ท้ังกลุมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน กลุมตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชน (ตารางท่ี 5.7-5.8) และกลุมตัวแปรควบคุมท่ีตัดออกจากการวิเคราะหเสนทาง 

โดยปรับมาจากโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี 3.6) โดยเปรียบ 

เทียบกับวรรณกรรมการคงอยูของแพทยและบุคลากรสุขภาพในเขตชนบท ท้ังในประเทศและตาง 

ประเทศท่ีผานมา 
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6.3.1 กลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน: ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน (อายุ ≤ 

35 ป) มี 4 ตัวแปร ไดแก 1) สถานภาพสมรส 2) ความพึงพอใจของแพทย 3) ลักษณะของงาน และ  

4) บริบทของชุมชน โดยตัวแปรท้ัง 4 ตัวรวมกันอธิบายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

รอยละ 13.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออม มี 6 ตัวแปร ไดแก 1) วิชาชีพท่ัวไป 2) ลักษณะรายได         

3) บริบทของงาน 4) บริบทของชุมชน 5) การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และ 6) เบ้ียเล้ียงเหมา

จายเขตปกติ / กันดาร ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน

ระยะปลาย (อาย>ุ 35 ป) มี 6 ตัวแปร ไดแก 1) เพศ 2) สถานภาพสมรส 3) วิชาชีพท่ัวไป 4) รูปแบบ

การศึกษา  5) ลักษณะรายได และ 6) บริบทของงาน  โดยตัวแปรท้ัง 6 ตัวรวมกันอธิบายการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนรอยละ 38.8 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออม มี 2 ตัวแปร 1) การจัดการ

ปฏิบัติการทางการแพทย และ 2) เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร  เม่ือเปรียบเทียบ 2 กลุมชวงอายุ 

ตัวแปรอิสระท่ีเพ่ิมเขามาในกลุมชวงคงอยูระยะปลาย (อายุ>35 ป) ดานสัมพันธทางตรงมี 5 ตัวแปร 

ไดแก เพศ วิชาชีพท่ัวไป รูปแบบการศึกษา ลักษณะรายได และบริบทของงาน โดยตวัแปรความพึง

พอใจของแพทย ลักษณะงาน และบริบทของชุมชน ท่ีอยูในกลุมคงอยูระยะตนถูกคัดท้ิงออกไปจาก

สมการโครงสรางหลัก ดานสัมพันธทางออมท่ีเหมือนกันมี 2 ตัวแปรคือ การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทยและเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร โดยสรุปตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงสาเหตุ

และผลกับการคงอยูของแพทยระยะตนและระยะปลาย ท้ังอิทธิพลทางตรงและทางออม มีท้ังหมด 

11 ตัวแปร โดยเปนลักษณะสวนบุคคล 4 ตัวแปร และตัวแปรอ่ืนอีก 7 ตัวแปร    

  6.3.1.1 ลักษณะสวนบุคคล: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน 4 ตัวแปร (ตารางท่ี 5.7-5.10) 

1)  เพศ: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรงเฉพาะกับการคงอยูของ 

แพทยระยะปลาย (อาย>ุ35 ป) .110  หมายความวา แพทยชายอายุ > 35 ปมีการคงอยูมากกวาแพทย

หญิง แพทยคงอยูท้ังหมดสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 71.60) มีระยะเวลาคงอยูเฉล่ีย 10.40 ป 

มากกวาเพศหญิง (รอยละ 28.4) มีระยะเวลาคงอยูเฉล่ีย 5.37 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) 

สอดคลองกับการศึกษาของทักษพล ธรรมรังสี (2547) ท่ีพบวา เพศชายมีอายุราชการมากกวาเพศ

หญิง และการสํารวจปจจัยการคงอยูของแพทย ป พ.ศ. 2550 พบวา ตัวแปรเพศมีผลตอการเลือกท่ีจะ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ฑินกร โนร,ี 2550)  

2) สถานภาพสมรส: เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทย 

ท้ัง 2 ชวงอายุ แพทยท่ีสมรสท้ังท่ีมีบุตรและไมมีบุตรมีความสัมพันธเชิงบวกกับระยะเวลาการคงอยู

ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนชวงระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และชวงระยะปลาย (อายุ>35 ป) .223 
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และ .206 ตามลําดับ แพทยคงอยูทุกชวงอายุสวนใหญสมรสท้ังท่ีมีบุตรและไมมีบุตร (รอยละ 68.2) 

สอดคลองกับ การสํารวจปจจัยการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนในป พ.ศ.2550 ท่ีพบวา 

สถานภาพสมรสมีผลตอการเลือกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ฑินกร โนรี, 2550)  

3) วิชาชีพท่ัวไป: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางออมกับแพทย 

คงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) .021 ผานความพึงพอใจแพทย และสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรง

กับแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) .289 หมายความวา แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) มี

ระยะเวลาการคงอยูมากกวาแพทยเฉพาะทาง โดยมีอิทธิพลในชวงอายุ > 35 ป มากกวา อายุ ≤ 35 

ป แพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนทุกชวงอายุสวนใหญเปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (รอยละ 63.6) 

การสัมภาษณเชิงลึกของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน พบวา ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทาง

คลินิกของโรงพยาบาลท่ีเอ้ือตอการใหแพทยเฉพาะทางไดปฏิบัติงานตรงสาขาของตนเอง แพทย 

GP ไดปฏิบัติงานหลากหลาย มีสัดสวนของแพทย GP และแพทยเฉพาะทางเหมาะสมสัมพันธกับ

ระยะเวลาการคงอยูของแพทย เปนการบอกโดยออมวา ระบบบริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก

ของโรงพยาบาลชุมชนอาจไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานของแพทยเฉพาะทางเทาใดนัก จึงทําใหมีการ  

คงอยูนอยกวาแพทยGP เปรียบเทียบกับงานวิจัยในตางประเทศ พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคง

อยูของแพทย GP ในเขตชนบทของประเทศออสเตรเลีย มีปจจัยการสนับสนุนเชิงวิชาชีพจากแพทย

เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน และจากองคการวิชาชีพแพทย ในการศึกษาตอเนื่องในเขตชนบท 

(Humphreys et al., 2002) แสดงวา แพทย GP ไมจําเปนตองลาศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง แต

ควรไดรับการสนับสนุนเชิงวิชาชีพจากแพทยเฉพาะทาง และอาจไดรับการอบรมเปนระยะ 

สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี ้ 

4) รูปแบบการศึกษา: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรงเฉพาะกับ 

การคงอยูของแพทยระยะปลาย (อาย>ุ35 ป) -.201 หมายความวา แพทยชวงอายุ > 35 ป ท่ีไดรบั

การศึกษาหลักสูตรแนวใหมไดแก การอบรมหลักสูตรPBLหรืออบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตร

ศึกษา มีการคงอยูนอยกวาแพทยท่ีศึกษาหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีวาแพทยท่ีศึกษาหลักสูตรแนวใหม นาจะมีการคงอยู

มากกวาแพทยท่ีศึกษาหลักสูตรเดิม การศึกษาหลักสูตรแนวใหม มีฐานคติใหนักศึกษาแพทยเรียนรู

รวมไปกับโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานคอนขางมาก เพ่ือใหแพทยมีความผูกพัน รักชนบท 

พบวา แพทยคงอยูท้ังหมดสวนใหญจบจากหลักสูตรเดิม (รวมหลักสูตรตางประเทศ) (รอยละ66.1) 

มีระยะเวลาการคงอยูเฉล่ีย 10.52 ป มากกวาหลักสูตรแนวใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig < .05) 

เปรียบเทียบกับการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูแพทยในปพ.ศ. 2550 พบวา  ตัวแปรสถานศึกษา

ในระดับมัธยมปลาย โรงเรียนแพทยท่ีจบมีผลตอการเลือกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ฑินกร 
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โนรี, 2550) การสํารวจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรรหาและคงอยูเพ่ือเพ่ิมจํานวนแพทยในชนบท

ของประเทศแคนาดา พบปจจัยการศึกษาในเขตชนบท โดยรับนักศึกษาแพทยจากเขตชนบทและ

ศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอชนบท (BCMA Rural Issues Committee, 1998) 

เชนเดียวกับในประเทศญ่ีปุนพบวา การศึกษาพ้ืนฐานในเขตชนบท การหมุนเวียนในการฝกอบรม

แพทยเฉพาะทางในเขตชนบท สัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจในการคงอยูชนบท(Matsumoto et al., 

2005) การสํารวจในประเทศไทยครั้งนี้ แมวาแพทยคงอยูสวนใหญจะไดรบัการศึกษาในหลักสูตร

เดิม แตในหลักสูตรเดิมของแตละมหาวิทยาลัยในอดีต เชน โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหลักสูตรเวช-

ศาสตรชุมชนซ่ึงใหนักศึกษาแพทยไดมีเวลาเรียนรูและสัมผัสโรงพยาบาลชุมชน รวมถึงมีแพทย

ชนบทท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) มาพูดคุยแลกเปล่ียนกับนักศึกษาแพทย นาจะมีสวนในการ

ทําใหนักศึกษาหลักสูตรเกามีทัศนคติท่ีดีตอชนบทรวมดวย จึงทําใหแพทยรุนเกายังคงอยูในชนบท

ไดนาน สวนนักศึกษาในหลักสูตรแนวใหมยังมีจํานวนไมมาก เนื่องจากเริ่มมาไมนานและยังคงมี

การพัฒนาตอเนื่อง จึงยังไมสามารถสรุปผลวามีอิทธิพลตอระยะเวลาการคงอยูของแพทยไดชัดเจน 

  6.3.1.2 ความพึงพอใจของแพทย: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรงเฉพาะ

กับการคงอยูของแพทยท้ังระยะตน (อายุ≤ 35 ป) .121 และมีความสัมพันธรวม (r) กับการคงอยู

ระยะปลาย (อายุ > 35 ป) .149 (ตารางท่ี 5.6) ความพึงพอใจแพทยเปน ตัวแปรองคประกอบมี 4 มิติ 

คือ มิติดานงาน ดานรายได บริบทของงาน และบริบทของชุมชน เปนตัวแปรกลางท่ีมีปจจัยเชิง

สาเหตุท่ีมากอน คือ ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะรายได บริบทของงาน และบริบทของ

ชุมชน และผลที่ตามมาคือ การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ความพึงพอใจของแพทยคง

อยูระยะตนและระยะปลายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.6271 และ 3.8769 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.3-5.4) แมวา

จะมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑปานกลางคอนขางสูง เม่ือวิเคราะหเสนทางความพึงพอใจของแพทยคงอยู

ระยะตนอยูในสมการโครงสราง แตความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะปลายถูกคัดออกจากสมการ 

แพทยคงอยูระยะตนมีสัดสวนเพศหญิง (รอยละ 43.0) สูงกวาแพทยคงอยูระยะปลาย (รอยละ 15.0) 

เปนโสด (รอยละ 48.5) มากกวาแพทยระยะปลาย (รอยละ 16.6) สวนใหญเปนแพทยประจํา (รอย

ละ 77.5) มากกวาแพทยคงอยูระยะปลาย ท่ีมีสัดสวนของผูอํานวยการมากกวา (รอยละ 54.4) แพทย

คงอยูระยะตนเปนแพทยประจําการและมีสัดสวนของเพศหญิงมากกวา จะมีหลายปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการคงอยูโดยผานตัวแปรกลางความพึงพอใจของแพทยซ่ึงมีหลายมิต ิ เปนไปตามสมมติฐาน 

ในขณะท่ีแพทยคงอยูระยะปลายเปนผูอํานวยการและมีสัดสวนเพศชายมากกวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการคงอยูของแพทยเปนผลทางตรงไมผานตัวแปรกลาง จึงทําใหผลการวิเคราะหเสนทางไม

เปนไปตามสมมติฐาน อยางไรก็ตามความพึงพอใจของแพทยคงอยูระยะปลายยังมีความสัมพันธ

รวมกับการคงอยูของแพทย  
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6.3.1.3 ลักษณะงาน: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางตรงเฉพาะกับการคงอยู 

ของแพทยระยะตน (อาย≤ุ 35 ป) .139 หมายความวา เม่ือแพทยมีปริมาณงานในการตรวจผูปวย

นอกเฉล่ียตอวันเพ่ิมมากขึ้น การคงอยูของแพทยจะเพ่ิมขึ้น โดยในกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย

ลักษณะงานในความหมายของภาระงานไมเขามาในสมการ ในสมมติฐานของผูวิจัย ลักษณะงานใน

ความหมายของปริมาณงาน เปนภาระงานท่ีเหมาะสม และถาปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น แพทยจะมี

ความพึงพอใจนอยลง และการคงอยูลดลง ซ่ึงผลการวิเคราะหเสนทางในโมเดลการคงอยูระยะตน

ไมเปนไปตามสมมติฐาน จํานวนผูปวยนอกท่ีแพทยตรวจเฉล่ียตอวัน ของแพทยคงอยูระยะตนและ

ระยะปลายใกลเคียงกัน (73.40 และ 60.87 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 5.3-5.4) จากการวิจัยเชิงคุณภาพ

พบวา ปริมาณงานท่ีแพทยตรวจผูปวยนอกเฉล่ียตอวันหรือภาระงาน ท่ีมีการชวยเหลือกันในทีมงาน

มีผลตอการคงอยูของแพทย ภาระงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นมีผลตอการคงอยูของแพทย นาจะเปนภาระงาน

ท่ีเหมาะสม โดยมีจํานวนผูปวยนอกเฉล่ีย 60-70 คน และมีการชวยเหลือกันในทีมงานทําใหแพทย

คงอยูมีความสนุกกับงาน  

6.3.1.4 ลักษณะรายได:  มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางออมกับการคงอยู 

ของแพทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) .015 ผานความพึงพอใจแพทย และมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและ

ผลทางตรงกับการคงอยูของแพทยระยะปลาย (อายุ> 35 ป) .257 หมายความวา แพทยท่ีไดรับ

คาตอบแทนภาครัฐตอเดือนมาก มีการคงอยูมากกวาแพทยท่ีไดรับคาตอบแทนนอย โดยมีอิทธิพล

ในกลุมแพทยคงอยูระยะปลายมากกวาแพทยคงอยูระยะตน คาตอบแทนภาครัฐท้ังหมดท่ีแพทย    

คงอยูระยะตนและระยะปลายไดรับเฉล่ียตอเดือนเทากับ 74,855.89 และ 88,257.29 บาท ตามลําดับ 

ต่ําสุด 30,000 บาท สูงสุด 172,650 บาท (ตารางท่ี 5.3-5.4) ขอมูลนี้แพทยแตละทานประมาณการ

โดยรวมท้ังจากเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินวชิาชีพแพทย (พ.ต.ส.) เบ้ียเล้ียงเหมาจายอัตราใหม

เขตปกต/ิกันดาร เงินคาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 

(OT) การท่ีเลือกตัวแปรคาตอบแทนท่ีไดจากภาครัฐท้ังหมดตอเดือน แทนท่ีจะเปนรายไดท้ังหมด

ตอเดือน เนื่องจากเปนขอมูลท่ีแนนอนและครบถวนมากท่ีสุด คาตอบแทนภาครัฐท่ีแตกตางระหวาง

โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป ท่ีชัดเจน คือ เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร 

(District Supplement Compensation) เปนระเบียบคาตอบแทนฉบับใหม (ฉบับท่ี 4) ใหเบ้ียเล้ียง

เหมาจายเฉพาะแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ท้ังพ้ืนท่ีปกต/ิกันดารระดับ 1 และ 2 และ

พ้ืนท่ีเขตเส่ียงภัย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนอัตรากาวหนาตามระยะเวลาท่ีคงอยูในโรงพยาบาล

ชุมชน และระดับโรงพยาบาล (2.1-2.3) ตามระบบGIS (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย, 2551) เบ้ียเล้ียงดังกลาวเปนการชดเชยตนทุนคาเสียโอกาส 

(Opportunity Cost) ของแพทยท่ีตองปฏิบัติงานในเขตชนบทซ่ึงดอยพัฒนา ขาดส่ิงอํานวยความ
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สะดวก และโอกาสในการไดรับรายไดจากการทําคลินิกสวนตัวนอยกวาในเขตเมือง เม่ือเปรียบ 

เทียบกับการสํารวจปจจัยท่ีมีผลทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนในป พ.ศ. 2550 พบวา ปจจัย

ดานคาตอบแทน ไดแก รายไดท้ังจากภาครัฐและนอกภาครัฐ การมีคลินิก และการทํางานนอกเวลา

ท่ีโรงพยาบาลเอกชน มีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงานในรพ.ชุมชน (ฑินกร โนรี, 2550) งานวิจัยใน

ตางประเทศ พบวา ประเทศสหรัฐอเมรกิามีการเสนอโปรแกรมเพ่ือสงเสริมการสรรหาและคงอยู

ของแพทยในเขตชนบท เปนโมเดลแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจ ปรับเปล่ียนกลไกการจายคาตอบแทน 

เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเขตชนบท (Crandall, Dwyer and Duncan, 1990) มีการ

กําหนดในสมาคมบริการสุขภาพแหงชาต ิ เรื่องคาตอบแทนเชิงตัวเงิน ในการเพ่ิมงบประมาณ

สนับสนุนในเขตชนบทท่ีขาดแคลนแพทย (Phillips and Dunlap, 1998) ในประเทศแคนาดา พบ

ปจจัยดานการเงินมีอิทธิพลตอการสรรหาและคงอยู เพ่ือเพ่ิมจํานวนแพทยในเขตชนบท (BCMA 

Rural Issues Committee, 1998) การปรับเบ้ียเล้ียงเหมาจายอัตราใหม มีท่ีมาจากขอเสนอของชมรม

แพทยชนบทตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2551 เปนผลมาจาก

การศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีประเทศอังกฤษของชมรมแพทยชนบท โดยนําแนว 

คิดของการจายคาตอบแทนสําหรับการดูแลประชาชนในเขตกันดาร รวมกับการจายเงินเดือนตาม

จํานวนปท่ีทํางาน มาประยุกตกับการจายเบ้ียเล้ียงเหมาจายของแพทยอัตราใหม ผลขางเคียงของการ

เพ่ิมเบ้ียเล้ียงเหมาจายอัตราใหม ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางวิชาชีพอ่ืนในโรงพยาบาลชุมชนท่ี

ไมไดเบ้ียเล้ียงเหมาจาย รวมถึงบุคลากรวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป ซ่ึงผูบริหาร

ในกระทรวงสาธารณสุขจะมีการทบทวนระเบียบในปงบประมาณ 2553  

6.3.1.5 บริบทของงาน: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทางออมกับการคงอยู 

ของแพทยระยะตน (อาย≤ุ 35 ป) .051 ผานความพึงพอใจแพทย และมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและ

ผลทางตรงกับการคงอยูของแพทยระยะปลาย (อายุ> 35 ป) .143 หมายความวา บริบทของงานหรือ

สภาพแวดลอมของงานในโรงพยาบาลชุมชนท่ีทําใหแพทยพึงพอใจมีผลตอระยะเวลาการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น โดยมีอิทธิพลในกลุมแพทยคงอยูระยะปลายมากกวาแพทยคง

อยูระยะตน  ตัวแปรบริบทของงานเปนตัวแปรเชิงองคประกอบ เปนขอคําถาม (0, 1) เกี่ยวกับความ

ขัดแยงท่ีแกไขไดระหวางผูบังคับบัญชากับเพ่ือนรวมงาน การปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล 

และสภาพแวดลอมเชิงกายภาพภายในโรงพยาบาล มีคาเฉล่ียในกลุมแพทยระยะตนและระยะปลาย 

เทากับ 0.69 และ 0.75 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.3-5.4) แสดงวาอยูในเกณฑปานกลางคอนขางสูง  

ในสวนความสัมพันธระหวางผูอํานวยการและแพทยประจํา ผูวิจัยไดวิเคราะหขอ 

คําถามแยกออก เนื่องจากขอคําถามตองแยกระหวางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และความ 

สัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน จึงไมสามารถรวมเปนตัวแปรเชิงองคประกอบได ในดานการรับรูของ
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แพทยประจําเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูอํานวยการในการใหบริการผูปวยพบวา ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสวนใหญมีบทบาทชวยตรวจOPD หรือผาตัด/ทําคลอดผูปวย (รอยละ 40.3) รองลงมา

เปนปฏิบัติงานบริหารเปนหลัก ชวยตรวจผูปวยกรณีแพทยลาหรือผูปวยมีปริมาณมาก(รอยละ 28.1) 

ชวยอยูเวร IPD (รอยละ 25.3) ชวยอยูเวร OPD (รอยละ 21.9) และชวยตรวจหนวยปฐมภูมิ (PCU) 

ในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย (รอยละ 17.9) ตามลําดับ และผูอํานวยการไมไดชวยตรวจผูปวย 

รอยละ 3.3 (20 ราย)  การสนทนาแลกเปล่ียนกับผูอํานวยการ พบวา สวนใหญสนทนาแลกเปล่ียน

กับผูอํานวยการเปนบางคร้ังตามความจําเปน (รอยละ 33.4) รองลงมาเปนสนทนาแลกเปล่ียนในท่ี

ประชุมองคกรแพทยและมีการบันทึกชัดเจน (รอยละ 24.1) สนทนาแลกเปล่ียนระหวางรับประทาน

อาหาร (รอยละ 20.2) สนทนาสมํ่าเสมอแบบเปนทางการและไมเปนทางการ (รอยละ 20.1) และ

สนทนาแลกเปล่ียนในท่ีประชุมองคกรแพทยแตไมครบองคประชุม (รอยละ 16.8) ความสัมพันธ

ระหวางแพทยประจํา พบวา สวนใหญสนทนาแลกเปล่ียนอยางสมํ่าเสมอ แบบไมเปนทางการ (รอย

ละ 59.7) รองลงมาเปนสนทนาแลกเปล่ียนระหวางรับประทานอาหาร (รอยละ 40.1) สนทนาเปน

บางครั้งตามความจําเปน (รอยละ 38.7) แลกเปล่ียนในท่ีประชุมองคกรแพทย มีการบันทึกชัดเจน 

(รอยละ 29.4) แลกเปล่ียนในท่ีประชุมองคกรแพทย ไมมีการบันทึก (รอยละ 25.6) และแลกเปล่ียน

ในท่ีประชุมแพทย แตไมครบองคประชุม (รอยละ 24.3) (ภาคผนวก ญ)  

 ผลการศึกษาพบวา แพทยประจํารับรูการมีสวนรวมในงานบริการของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลอยูในเกณฑปานกลาง ความสัมพันธระหวางผูอํานวยการและแพทยประจําอยูในเกณฑ

ปานกลาง เพราะสวนใหญมีสนทนาแลกเปล่ียนเปนบางครั้งตามความจําเปน การแลกเปล่ียนผานท่ี

ประชุมแพทยมีเปนสวนนอย ในขณะท่ีความสัมพันธระหวางแพทยประจําอยูในเกณฑดีกวา เพราะ

สวนใหญมีการสนทนาแลกเปล่ียนอยางสมํ่าเสมอแบบไมเปนทางการ การแลกเปล่ียนผานท่ีประชุม

องคกรแพทย มีการบันทึกชัดเจน มีสัดสวนท่ีสูงกวาผูอํานวยการ บริบทของงานในโรงพยาบาลท่ี

ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

(Health Promoting Hospital-HPH) จะมีบรรยากาศการทํางานท่ีดี สอดคลองกับความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน สงผลตอความพึงพอใจของแพทยในมิติดานสภาพแวดลอมของ

งาน และทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดนานขึ้น 

เม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจปจจัยการคงอยูของแพทยในป พ.ศ. 2550 พบ ปจจัย 

เกี่ยวกับงาน ไดแก การเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงาน

ในรพ.ชุมชน (ฑินกร โนร,ี 2550) สอดคลองกับปจจัยการคงอยูของแพทยผูอํานวยการศูนยสุขภาพ

ชุมชนในสหรัฐอเมริกาท่ีพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงบริหาร การจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูง การปฏิบัติงานเชิงคลินิก และความพึงพอใจใน
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การสนับสนุนทางคลินิกจากทีมงานในหนวยงาน (Cochran and Peltier, 2003) สอดคลองกับโมเดล

การปฏิบัติงานในเขตชนบทเพ่ือสงเสริมการสรรหาและคงอยูของแพทยในเขตชนบทของอเมริกา ท่ี

เสนอใหมีการปรับลักษณะโครงสรางการปฏิบัติงานในเขตชนบท โดยสนับสนุนดานเทคนิคจาก

รัฐบาล ความรูจากมหาวิทยาลัย และการสงตอผูปวย เพ่ือลดความรูสึกโดดเดี่ยว และภาระงานหนัก 

(Crandall, Dwyer and Duncan, 1990)  

6.3.1.6 บริบทของชุมชน: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลเฉพาะกับการคงอยู 

ของแพทยระยะตน (อาย≤ุ 35 ป) ทางตรงและทางออม .161 และมีความสัมพันธรวมกับการคงอยู

ของการคงอยูของแพทยระยะปลาย (อายุ > 35 ป) .277 หมายความวา บริบทของชุมชนหรือ

สภาพแวดลอมของชุมชนท่ีทําใหแพทยพอใจ มีผลตอระยะเวลาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนเพ่ิมขึ้น โดยมีอิทธิพลในกลุมแพทยคงอยูระยะตน มากกวาแพทยคงอยูระยะปลาย ตัวแปร

บริบทของชุมชนเปนตัวแปรเชิงองคประกอบ (0, 1) เกี่ยวกับการไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชน หรือการยกยองเชิงสังคมจากชาวบานในอําเภอ มีคาเฉล่ียในกลุมแพทยคงอยูระยะตน

และระยะปลาย 0.59 และ 0.69 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.3-5.4) แสดงวาอยูในเกณฑปานกลาง 

  ลักษณะของชุมชนท่ีทําใหแพทยเกิดความพึงพอใจในมิติดานชุมชน ผูวิจัยไดแยก

การวิเคราะห เพราะมีความหลากหลายในการจําแนกขนาดของชุมชนจากการรับรูของแพทยแตก 

ตางกัน แพทยจะประเมินขนาดของชุมชนจากประชากร และประเมินความเจริญจากโครงสราง 

สถานท่ีทองเท่ียว เครื่องมือท่ีใชในการวัดจึงไมมีความเท่ียงเพียงพอในการรวมเปนตัวแปรเชิงองค 

ประกอบ ลักษณะของชุมชนหรืออําเภอท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู สวนใหญเปนชุมชนขนาดกลาง ไม

เงียบจนเกินไป เจริญพอในการเปดคลินิก (รอยละ 42.6) รองลงมา เปนชุมชนขนาดเล็กถึงขนาด

กลาง เงียบสงบ สันโดษในการปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข (รอยละ 38.8) ชุมชนขนาดเล็ก ผูคน

มักจะรูจักท่ัวท้ังอําเภอ (รอยละ 32.1) ชุมชนขนาดใหญ เจริญมาก มีคลินิกแพทยหลายแหง (รอยละ 

27.2) และชุมชนขนาดใหญ มีสถานท่ีทองเท่ียวประจําป เปนท่ีรูจักระดับจังหวัด (รอยละ 15.8) 

ตามลําดับ (ภาคผนวก ญ) แพทยบางทานจะใหขอขัดแยงวา อําเภอท่ีตัวเองอยูเปนชุมชนขนาดกลาง 

แตเงียบและไมเจริญพอในการเปดคลินิก โดยสรุปผลการศึกษา แสดงวา แพทยคงอยูสวนใหญ อยู

ในชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เงียบสงบ สันโดษในการปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข ผูคนรูจัก

ท่ัวท้ังอําเภอ มีเปนสวนนอยท่ีอยูในชุมชนขนาดใหญ  

การศึกษาบริบทของชุมชนจะสอดคลองกับกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการ สําหรับ 

การคงอยูของแพทยชนบท หมายถึง การติดตอและการมีปฏิสัมพันธระหวางแพทยกับบริบทพ้ืนท่ี 

เปนการสรางส่ิงพันธนาการใหผูกติดแพทยไวกับพ้ืนท่ีชนบท กระบวนการบูรณาการมี 3 ขอบขาย

คือ ตัวบุคลากรแพทย สังคมวิชาชีพแพทย และชุมชนสวนใหญในพ้ืนท่ี (Cutchin, 1997) ตัว
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บุคลากรแพทย คือแพทยท่ีคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน สังคมวิชาชีพแพทยในระดับประเทศคือ

ชมรมแพทยชนบท ระดับจังหวัดคือ ชมรมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและแพทยประจําใน

จังหวัด ระดับอําเภอในโรงพยาบาลชุมชน คือองคกรแพทย ชุมชนในพ้ืนท่ี คือประชาชนหรือ

ชาวบานในชุมชนหรืออําเภอท่ีตั้งของโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู สอดคลองกับมิติการ

สูญเสีย (Sacrifice) ในโครงสรางการฝงตัวในงาน (Job Embeddedness) เปนการสูญเสียส่ิงของหรือ

ผลประโยชนเชิงจิตใจท่ีไดรับอยูตลอด เชน การมีเพ่ือนรวมงานท่ีถูกใจ โครงการท่ีนาสนใจ การ

เชิดชูพิเศษในตําแหนงของตนเอง (Mitchell et al., 2001) ความหมายจะสอดคลองกับความหมาย

ของบริบทของชุมชน ท่ีเปนการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือการยกยองเชิงสังคม โมเดล

สําหรับการสรรหาและการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ ในประเทศออสเตรเลีย พบวา การคงอยูท่ี

ยั่งยืนของแพทยตองเพ่ิมความตองการและความรับผิดชอบท่ีสมดุล 3 ขอบขาย ไดแก วิชาชีพดาน

สุขภาพ องคการท่ีทํางาน และชุมชนท่ีใหบริการ ในขอบขายของชุมชน ไดแก กลุมคนในสังคมท่ี

ใชบริการหรือสนับสนุนทางการเงิน อาจเปนการใหทุนการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(Schoo et al., 2005) สอดคลองกับการสํารวจในประเทศแคนาดา พบปจจัยดานชุมชน คือ การ

ตอนรับของชุมชน เกี่ยวของกับขนาดของชุมชน การเดินทางและหางไกลของชุมชนจากตัวเมือง มี

ผลตอการสรรหาและคงอยูเพ่ือเพ่ิมจํานวนแพทยในเขตชนบท (Rourke, 2008) 

6.3.1.7 การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทาง 

ออมเฉพาะกับการคงอยูของแพทยระยะตน (อายุ≤ 35 ป) ผานบริบทของงานและความพึงพอใจ

แพทย .029 และการคงอยูของแพทยระยะปลาย (อายุ > 35 ป) ผานบริบทของงาน .079 หมายความ

วา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีดี มีประสิทธิผลทําใหบริบทของงานท่ีดี แพทยมีความพึง

พอใจ สงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีอิทธิพลในกลุมแพทยคงอยูระยะ

ปลายมากกวาแพทยระยะตน การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยเปนตัวแปรเชิงองคประกอบ (0,1) 

หมายถึง ระบบบริหารท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป มี 3 มิติหลัก คือ มิติการแบงงานระหวางแพทย มิติการจัดการสภาพแวดลอมของงาน และมิติ

การจัดการคาตอบแทน มีคาเฉล่ียในกลุมแพทยคงอยูระยะปลาย (0.68) มากกวาแพทยคงอยูระยะตน 

(0.61) (ตารางท่ี 5.3-5.4) ผูวิจัยไดอภิปรายตัวแปรนี้โดยละเอียดในการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 

 เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาปจจัยการคงอยูของแพทยในตางประเทศ พบวา  

ในประเทศแคนาดาพบปจจัยดานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ  ไดแก การอยูเปนกลุมในเขตชนบท มี

ชวงเวลาการทํางานท่ีเหมาะสม มีการพักผอนจากงาน มีผูปฏิบัติงานหมุนเวียนทดแทน และปจจัย

ดานการเงิน ไดแก การจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลา (Rourke, 2008) 

ในประเทศออสเตรเลีย พบปจจัยการสนับสนุนเชิงวิชาชีพจากแพทยเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน 
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และการจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีดีทําใหแพทยมีเวลาพักกับครอบครัว (Humphreys et al., 2002) 

สอดคลองกับการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีดี เพ่ือใหเกิดผลตอลักษณะงานท่ีมีภาระงานท่ี

เหมาะสม ลักษณะรายไดท่ีเหมาะสม และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีดี ทําใหแพทยพึงพอใจ 

และคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

6.3.1.8 เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร: มีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลทาง 

ออมกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตนและระยะปลาย .031 และ .142 ตามลําดับ 

หมายความวา กลุมแพทยคงอยูระยะตน เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดารย่ิงมากขึ้น เสนทางหนึ่ง

สงผลเชิงบวกทางออมผานบริบทของชุมชน อีกเสนทางหนึ่งผานบริบทชุมชนและความพึงพอใจ

แพทย และอีกเสนทางหนึ่งผานลักษณะรายไดและความพึงพอใจแพทย ทุกเสนทางรวมกันมีผล

ทางออมตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน กลุมแพทยคงอยูระยะปลาย เบ้ียเล้ียงเหมาจาย

เขตปกต/ิกันดารย่ิงมากขึ้น สงผลเชิงบวกตอลักษณะรายได และมีผลทางออมตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนอีกเชนกัน โดยมีอิทธิพลทางออมในกลุมแพทยคงอยูระยะปลายมาก 

กวาระยะตน เบ้ียเล้ียงเหมาจายท่ีแพทยคงอยูระยะตน และระยะปลาย ไดรับเฉล่ีย 32,201.37 และ 

38,203.13  บาทตอเดือน ตามลําดับ ต่ําสุด 20,000 บาท สูงสุด 70,000 บาท แพทยคงอยูท้ังหมดอยู

ในเขตปกติ กันดารระดับ 1 และระดับ 2 รอยละ 79.1, 11.9 และ 9.0 ตามลําดับ ระยะทางหางจาก

อําเภอเมืองเฉล่ีย 44.96, 80.75 และ 93.59 กิโลเมตร ตามลําดับ เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร 

เปนตัวแปรท่ีบอกรายละเอียดบริบทของชุมชน ในรูปแบบเชิงปริมาณท่ีสามารถวัดได เปนตนทุน

เสียโอกาส (Opportunity Cost) ท่ีแพทยโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบทไมไดปฏิบัติงานในเขตเมืองท่ี

เปนบริบทของความครบถวน มีความเปนอยูสะดวกสบายรวม กับครอบครัวและแพทยเพ่ือน

รวมงานพรอมบริบูรณ มีโอกาสเขาถึงความกาวหนาในวิชาชีพมากกวา แตกตางโดยส้ินเชิงกับ

บริบทของงานสุขภาพในเขตชนบท (Rural Health Context)  

เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรการแรงจูงใจดานคาตอบแทนตอแพทยจบใหมในการเขา 

ทํางานในเขตชนบทของประเทศแคนาดาพบวา การใหคาตอบแทนในเขตทุรกันดาร จูงใจใหแพทย 

จบใหมเขาทํางานในเขตทุรกันดาร และเขตทุรกันดารหางไกล รอยละ 33.2 และ 33.5 ตามลําดับ 

(Bolduc, Fortin and Fournier, 1996) ในประเทศไทยแมวามีการใชมาตรการการเงินมานาน แตไม

เคยมีการประเมินผลกันอยางจริงจังวามีการเพ่ิมการคงอยูของแพทยในชนบทหรือไม เบ้ียเล้ียงเหมา

จายอัตราใหมครั้งนี้ ถือไดวาเปน “ยาแรง” สมควรอยางย่ิงท่ีตองไดรับการประเมินผล รวมท้ังปรับ

มาตรการใหเหมาะสม และสรางสมานฉันทระหวางวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
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 6.3.2 กลุมตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: มี 4 

ตัวแปร มีรายละเอียดดังนี ้

  6.3.2.1 ลักษณะสวนบุคคล: ตัวแปรในกลุมลักษณะสวนบุคคล 6 ตัวท่ีเขาสมการ

โครงสราง หลังจากการวิเคราะหเสนทางมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล 4 ตัว ไมมีความสัมพันธ

เชิงสาเหตุและผล 2 ตัวคือ การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนาเดิม และการรับเขาศึกษา (ตารางท่ี 5.2-5.6) 

   1) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนาเดิม: แพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) มี

ภูมิลําเนาบานเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางานหรือใกลเคียง รวมทั้งตั้งถ่ินฐานในจังหวัดท่ีทํางาน

เปนสวนใหญ (รอยละ 86.6) มีสัดสวนท่ีสูงกวาแพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) (รอยละ 77.5) 

เล็กนอย การวิเคราะหเสนทางไมพบความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แต

การทดสอบสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา ตัวแปรการตั้งถ่ินฐาน/

ภูมิลําเนาเดิมมีความสัมพันธกับระยะเวลาการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) 

เนื่องจากการวิเคราะหเสนทาง ไดใชเทคนิคการแปลงตัวแปรเชิงคุณภาพใหเปนตัวแปรหุน 

(Dummy Variable) ตัวแปรเดียว จึงอาจทําใหการวิเคราะหแปรเปล่ียนไป ตัวแปรการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู

ใหม อาจทําใหผูตอบสับสน เพราะเปนการเลือกตอบในคําถามเดียวกับภูมิลําเนาเดิม แพทยหลาย

ทานท่ีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานคร อาจตั้งถ่ินฐานใหมรวมกับครอบครัวในจังหวัดเดียวกับ

ท่ีทํางาน แตไมไดตอบขอนี้ จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน  

   เม่ือวิเคราะหความสัมพันธรวมของตัวแปรการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนา

เดิมกับตัวแปรอิสระตัวอ่ืน พบวา มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรการรับเขาศึกษา

ในกลุมแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย .244 และ .428 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 5.5-5.6)  เนื่องจากการรับเขาศึกษาในโควตาแพทยชนบท แพทยพันธุใหม รวมถึงโควตา

พิเศษสวนภูมิภาค  เกี่ยวของกับการคัดเลือกนักศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกับภูมิลําเนาบานเกิด  

   เม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูในป พ.ศ. 2550 

พบวา ตัวแปรภาคท่ีเกิด มีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ฑินกร โนรี, 2550) 

สอดคลองกับผลการวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีพบวา การตั้งถ่ินฐาน/

ภูมิลําเนาเดิมมีความสัมพันธกับระยะเวลาการคงอยูของแพทย แตการวิเคราะหเสนทางไมเปนไป

ตามสมมติฐาน สอดคลองกับการสํารวจตัวทํานายการคงอยูของแพทยในประเทศสหราชอาณาจักร 

ท่ีพบวาแพทยสวนใหญเกิดในเขตชนบท (Richards, Farmer and Selvaraj, 2005) และประเทศญ่ีปุน 

ท่ีพบวาปจจัยดานภูมิลําเนาในเขตชนบท สัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจในการคงอยูในชนบท 

(Matsumoto et al., 2005) 
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   2) การรับเขาศึกษา: แพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) รับเขาศึกษาใน

โควตาแพทยชนบท (รอยละ 43.7) ในสัดสวนท่ีนอยกวา แพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) 

(รอยละ 46.6) การวิเคราะหเสนทางไมพบความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน แตการทดสอบสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา ตัวแปรการ

รับเขาศึกษามีความสัมพันธกับระยะเวลาการคงอยูของแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05)  

   เม่ือวิเคราะหความสัมพันธรวมของตัวแปรการรับเขาศึกษากับตัวแปร

อิสระ พบวา นอกจากมีความสัมพันธรวมกับการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนาเดิมแลว กลุมแพทยคงอยู

ระยะตนและระยะปลาย มีความสัมพันธรวมกับรูปแบบการศึกษา (r = .166, .254 ตามลําดับ) อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิต ิ (Sig < .05) และกลุมแพทยระยะปลายมีความสัมพันธรวมกับความจําเปนของ

ครอบครัว (r = .181) (ตารางท่ี 5.5-5.6) เนื่องจากแพทยชนบทและแพทยพันธุใหมมักจะไดเรียนใน

หลักสูตร PBL สวนกลุมแพทยระยะปลายสวนหนึ่งเปนแพทยชนบทท่ีตั้งถ่ินฐานใหม/ภูมิลําเนาเดิม 

มีความจําเปนของครอบครัวท่ีตองดูแลใกลชิด แมวาการวิเคราะหเสนทางการรับเขาศึกษาจะไมมี

ความสัมพันธกับการคงอยูของแพทย ไมเปนไปตามสมมติฐาน การประเมินผลการคงอยูของกลุม

แพทยชนบท ควรไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับแพทยกลุมการรับเขาศึกษาท่ัวไปกับแพทยชนบท ใน

รุนเดียวกันหรือรุนใกลเคียง จะเปนการประเมินผลไดชัดเจนกวาในอนาคตตอไป 

  6.3.2.2 ความจําเปนของครอบครัว: ตัวแปรความจําเปนของครอบครัวเปนตัวแปร

เชิงองคประกอบ (0, 1) หมายถึง ความรับผิดชอบตอครอบครัวท่ีเปนความสมดุลของชีวิตกับงาน 

การศึกษาครั้งนี้ พบวา แพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) มีคาเฉล่ีย 0.27 ต่ํากวาแพทยคงอยูระยะ

ปลาย (อายุ > 35 ป) มีคาเฉล่ีย 0.31 ปจจัยความจําเปนของครอบครัวสงผลทางตรงและทางออม 

ผานมิติดานชุมชนท่ีแพทยพึงพอใจ สงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แตการ

วิเคราะหเสนทางพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน ความจําเปนของครอบครัวอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ี

ไมใชปจจัยหลักในปจจุบันท่ีทําใหแพทยพึงพอใจ และทําใหแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน 

แพทยอาจมีความจําเปนของครอบครัวในชวงหนึ่ง แตความจําเปนนั้นอาจกลายเปนอดีตท่ีผานไป

แลว และไมคิดวาเปนความจําเปนในปจจุบัน ปจจัยอ่ืนนาจะเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชนมากกวา ความจําเปนของครอบครัวอาจไดมีการศึกษาแงมุมใหม ในเรื่องความ

สมดุลของชีวิตกับงานของแพทยแทน   

  เม่ือวิเคราะหความสัมพันธรวมของความจําเปนของครอบครัวกับตัวแปรอิสระอ่ืน

พบวา นอกจากมีความสัมพันธรวมกับรูปแบบการศึกษาแลว ยังมีความสัมพันธรวมกับสถานภาพ

สมรสท้ังแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย (r = .244, .283 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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(Sig < .05) (ตารางท่ี 5.5-5.6) เนื่องจากความจําเปนของครอบครัวเกี่ยวของกับแพทยท่ีสมรสแลว 

เพราะมีความจําเปนตองรับผิดชอบดานการเงิน และดูแลครอบครัวมากกวาแพทยท่ีเปนโสด  

  6.3.2.3 ขนาดของโรงพยาบาล: แพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) อยูใน

โรงพยาบาลชุมชนขนาดจํานวนเตียง 60 เตียงขึ้นไป (รอยละ 48.1) ในสัดสวนท่ีนอยกวา แพทย    

คงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) (รอยละ 61.0) ขนาดของโรงพยาบาลชุมชนท่ีแพทยปฏิบัติงาน มี

การแบง 2 แบบ ไดแก ตามจํานวนเตียง 10 เตียง ถึงมากกวา 120 เตียง และระดับ 2.1-2.3 ตามระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) ซ่ึงผูวิจัยเลือกตัวแปรท่ีแบงตามจํานวนเตียง เนื่องจากเปนการแบง

แบบเดิมท่ีมีผลตอแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน มากกวาการแบงตาม GIS ซ่ึงเปนการแบงแบบ

ใหมในชวง1-2 ป แพทยยังไมชัดเจนในบริบทของระดับโรงพยาบาลมากนัก ขนาดของโรงพยาบาล

ชุมชนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอลักษณะของงานในความหมายภาระงาน และบริบทของงาน

ท่ีแพทยปฏิบัติงานอยู และมีอิทธิพลโดยออมไปยังการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แต

จากการวิเคราะหเสนทางพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการจัดการปฏิบัติการทางการ

แพทยมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลโดยตรงกับบริบทของงานมากกวา สวนลักษณะงานใน

ความหมายของภาระงาน มีจํานวนแพทยท่ีชวยเหลือกันปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเขามาเกี่ยวของใน

ประเด็นนีด้วย จึงอาจทําใหไมเปนไปตามสมมติฐาน  

  เม่ือวิเคราะหความสัมพันธรวมของขนาดโรงพยาบาลกับตัวแปรอิสระอ่ืน พบวา 

กลุมแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย มีความสัมพันธรวมเชิงบวกกับบริบทของงาน (r = .177, 

.165 ตามลําดับ) และการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (r = .279, .262 ตามลําดับ)  มีความ 

สัมพันธรวมเชิงลบกับวิชาชีพท่ัวไป (r = -.488, -.330 ตามลําดับ) และลักษณะรายได (r = -.228,     

-.269 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (Sig < .05) (ตารางท่ี 5.5-5.6) แสดงวา โรงพยาบาล

ขนาดใหญ (60 เตียงขึ้นไป) ท่ีแพทยปฏิบัติงาน มีการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยและบริบทของ

งานท่ีดีกวาโรงพยาบาลขนาดเล็ก  มีวิชาชีพท่ัวไปหรือแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) นอยกวา และมี

ลักษณะรายไดหรือคาตอบแทนภาครัฐต่ํากวา เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญจะมีแพทย

เฉพาะทางจํานวนมากขึ้น แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปจํานวนลดลง ทําใหบริบทของงาน และบรรยากาศ

ในการทํางานดีขึ้น เพราะมีจํานวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทางมาชวยลดภาระงาน 

อัตราคาเบ้ียเล้ียงเหมาจายต่ํากวาโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กซ่ึงสวนใหญเปนระดับ 2.1  

การสํารวจคร้ังนี้พบวา ในภาพรวมขนาดโรงพยาบาล 60 เตียงขึ้นไป จะมีแพทย 

ประจําการรวมผูอํานวยการเฉล่ีย 8 คน (mean 7.70 S.D. 4.586) จํานวน 10-30 เตียงเฉล่ีย 3 คน 

(mean 3.28 S.D. 1.525) ถามากกวา 120 เตียงและเปนระดับ 2.3 มีแพทยจํานวนมากกวา 20 คน 

(รอยละ 1.8) ขนาดของโรงพยาบาลเกี่ยวของกับการคงอยูของแพทยเฉพาะทาง พบวา โรงพยาบาล
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ชุมชนรอยละ 41.4 ไมมีแพทยเฉพาะทาง สวนใหญเปนโรงพยาบาลขนาด 10-30 เตียง (รอยละ 

34.3) โรงพยาบาลชุมชนรอยละ 43.4 มีแพทยเฉพาะทาง 1-4 คน สวนใหญคงอยูในโรงพยาบาล

ขนาด 60-มากกวา 120 เตียง (รอยละ 32.5) โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีแพทยเฉพาะทาง 5 คนขึ้นไปมี

รอยละ 15.2 เปนโรงพยาบาลขนาด 60 - มากกวา 120 เตียงท้ังหมด (ภาคผนวก ญ) การมีแพทย

เฉพาะทาง ทําใหศักยภาพในการใหการรักษาพยาบาลสูงขึ้น รวมถึงการปรึกษาระหวางแพทย     

เวชปฏิบัติท่ัวไปกับแพทยเฉพาะทาง และการปรึกษาระหวางสาขาเฉพาะทาง แมวาการแบงขนาด

ของโรงพยาบาลเปนระดับ 2.1-2.3 ตาม GIS จะไมชัดเจน แตสงผลตอการจัดสรรครุภัณฑทางการ

แพทย เพราะระดับ 2.2 และ 2.3 ตองรองรับการสงตอจากโรงพยาบาลในระดับ 2.1 และ 2.2 

ตามลําดับ รวมถึงมีผลตอการจัดสรรเบ้ียเล้ียงเหมาจายในอัตราท่ีแตกตางกัน เพ่ือสรางแรงจูงใจใน

การคงอยูในพ้ืนท่ี อาจสงผลในการคงอยูในพ้ืนท่ีแตละแหงตอไปในอนาคต ซ่ึงตองประเมินผลกัน

ตอไป  

เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาปจจัยการคงอยูในประเทศไทย ในป พ.ศ.2550 พบวา  

ปจจัยดานองคการคือ ขนาดโรงพยาบาลมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน     

(ฑินกร โนรี, 2550) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัครั้งนี้ ในประเด็นความสัมพันธรวมระหวางขนาดของ

โรงพยาบาลท่ีแพทยปฏิบัติงาน กับการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีมีประสิทธิผลและบริบท

ของงานท่ีดีในโรงพยาบาลชุมชน  

 

 6.3.3 กลุมตัวแปรควบคุม: เปนกลุมตัวแปรท่ีคัดออกจากการศึกษา เนื่องจากผูวจิัยได

กําหนดใหเปนตัวคงท่ี มี 4 ตัวแปร แตตัวแปรท้ัง 4 ตัวนี้มีผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนเชนกัน มีรายละเอียดดังนี ้

  6.3.3.1 ลักษณะสวนบุคคล: มี 2 ตัวแปร คือ ตําแหนงและอายุ 

   1) ตําแหนง: หมายถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาล และแพทยประจําการ ซ่ึง

ผูวิจัยไดแยกเฉพาะกลุมแพทยใชทุนครบ ท้ังตาํแหนงผูอํานวยการและแพทยประจําท้ังหมดมา

วิเคราะห จึงไดคัดท้ิงตัวแปรนี้ไป ในดานความสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน ผูวิจัยไดทดสอบสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา ตําแหนง มี

ความสัมพันธกับระยะเวลาการคงอยูของแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) (ตารางท่ี 5.2) 

แพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนท้ังหมดในชวงการสํารวจ  

(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2552) จํานวน 1,188 คน เปนแพทยใชทุนครบจํานวน 613 คน (รอยละ 

51.6) รองลงมาเปนแพทยใชทุนปท่ี 2 (รอยละ 21.2) และ แพทยใชทุนปท่ี 3 (รอยละ 21.1) ใกลเคียง

กัน และแพทยใชทุนปท่ี 1 หมุนเวียนปฏิบัติงาน 1-3 เดือนในโรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 6.1) 
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ตําแหนงผูอํานวยการมีท้ังหมด 272 คน เปนแพทยใชทุนครบ 240 คน (รอยละ 20.2) แพทยใชทุนป

ท่ี 3 จํานวน 30 คน (รอยละ 2.5) และแพทยใชทุนปท่ี 2 จํานวน 2 คน (รอยละ 0.2) (ภาคผนวก ญ) 

สวนใหญทางผูบริหารจะจัดใหแพทยใชทุนครบดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอน ยกเวนไมมีแพทย 

ใชทุนครบท่ีสมัครใจไป จึงจะมอบหมายใหแพทยใชทุนปท่ี 3 และปท่ี 2 ตามลําดับ ซ่ึงพบวา 

โรงพยาบาลชุมชนอยางนอย 32 แหงจาก 733 แหง (รอยละ 4.36) ท่ีมีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปน

แพทยท่ียังไมครบใชทุน อาวุโสนอย และออนประสบการณในการบริหารโรงพยาบาล ตัวเลขนี้คาด

วานาจะต่ํากวาความเปนจริง เพราะการสํารวจครอบคลุมโรงพยาบาลท่ัวประเทศเพียงรอยละ 62.89 

(461 แหง) ยังขาดแบบสอบถามจากโรงพยาบาลชุมชนอีก 200 กวาแหง  

   การศึกษาปจจัยการคงอยูของแพทยท่ีปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนเลย

ระยะการใชทุน ในกลุมผูอํานวยการจํานวน 139 คน และแพทยประจําจํานวน 42 คน พบวา แพทย

ประจําจะใหความสําคัญกับเรื่องรายได ครอบครัว และการเดินทางสะดวก (3.49-3.76) มากกวา

บรรยากาศผูรวมงานและผูบริหาร และรูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน (3.33-3.38) ใน 

ขณะท่ีผูอํานวยการใหความสําคัญเรื่อง รูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืนเปนอันดับแรก  

งานโรงพยาบาลชุมชนเหมาะกับตนเอง บรรยากาศการทํางานดี บรรยากาศผูรวมงานและผูบริหารดี 

(3.73-4.12) มากกวา เรื่องครอบครัว การเดินทางสะดวกและรายได (3.41-3.71) (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ,    

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) เม่ือวิเคราะหบริบทของงาน บริบทของชุมชน และ

ลักษณะรายได ผันแปรตามกลุมตําแหนงแพทยผูอํานวยการและแพทยประจํา พบวา ตําแหนง

ผูอํานวยการมีความสัมพันธกับบริบทของงาน บริบทของชุมชน และลักษณะรายได แตกตางจาก

แพทยประจํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาคผนวก ญ) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาดังกลาวเพราะ

บริบทของงานใกลเคียงกับประเด็นงานของโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกับตนเอง และบรรยากาศ

การทํางานดี บริบทของชุมชน ใกลเคียงกับประเด็นรูสึกวาตนเองเปนประโยชนมากกวาท่ีอ่ืน เม่ือ

เปรียบเทียบกับงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับปจจัยการคงอยูของแพทยผูอํานวยการศูนย

สุขภาพชุมชน พบวา ภาวะผูนําเชิงบริหาร การจัดการเวลาการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน      

ความสัมพันธกับผูบริหารระดับสูง มีผลตอความนาจะเปนในการคงอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(Cochran et al., 2003) ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 สอดคลองกับบริบทของงานในการศึกษาครั้งนี ้

   2) อาย:ุ ตัวแปรอายุเปนตัวแปรเชิงบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไมได สวนใหญ

จะผันแปรไปตามระยะเวลาการคงอยูของแพทยโดยตรง เพ่ือใหการพัฒนาโมเดลการคงอยูของ

แพทยมีความชัดเจนในการทํานายการคงอยูของแพทย และมีประโยชนในการใหขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย ผูวิจัยจึงนําตัวแปรอายุมาเปนตัวแปรควบคุม โดยแบงกลุมแพทยเปน 2 กลุมตามชวงอายุ

ของแพทยจากการวจิัยเชิงคุณภาพ ไดแก แพทยคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และแพทยคงอยูระยะ
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ปลาย (อายุ >35 ป) ผูวิจัยไดทดสอบสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา 

อายุ มีความสัมพันธกับการคงอยูของแพทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) (ตารางท่ี 5.2) 

   แพทยคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) มีจํานวน 293 คน สวนใหญเปนเพศ

ชาย (รอยละ 57.0) สมรสมีบุตรและไมมีบุตร (รอยละ 51.5) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนาบานเกิด

อยูในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางานหรือใกลเคียง (รอยละ 86.6) เปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (รอยละ 65.9) 

รับเขาศึกษาในโควตาแพทยชนบท (รอยละ43.7) รูปแบบการศึกษาแบบ PBL (รอยละ 46.1) สวน

ใหญเปนแพทยประจํา (รอยละ 77.5) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้นไป (รอยละ 

48.1) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉล่ีย 3.41 ป (S.D. 2.182) (พิสัย 1-10 ป) (ตารางท่ี 5.3) 

   แพทยคงอยูระยะปลาย (อายุ> 35 ป) มีจํานวน 320 คน สวนใหญเปนเพศ

ชาย (รอยละ 85.0) สมรสมีบุตรและไมมีบุตร (รอยละ 83.4) การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนาบานเกิด

อยูในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางานหรือใกลเคียง (รอยละ 77.5) เปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (รอยละ 61.6) 

รับเขาศึกษาในโควตาแพทยชนบท (รอยละ46.6) รูปแบบการศึกษาแบบ PBL (รอยละ 22.9) สวน

ใหญเปนผูอํานวยการ (รอยละ 54.4) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้นไป (รอยละ 

61.0) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉล่ีย 14.06 ป (S.D. 6.716) (พิสัย 1-34 ป) (ตารางท่ี 5.4) 

   แพทยคงอยูระยะปลายเมื่อเทียบกับแพทยคงอยูระยะตน พบวา มีจํานวน

มากกวา มีสัดสวนเพศชายและสถานภาพสมรสมากกวา การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู/ภูมิลําเนาบานเกิดอยูใน

จังหวัดเดียวกับท่ีทํางานหรือใกลเคียง นอยกวา เปนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปนอยกวา รับเขาศึกษาใน

โควตาแพทยชนบทมากกวา รูปแบบการศึกษาแบบ PBL นอยกวา เปนผูอํานวยการมากกวา 

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้นไปมากกวา และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉล่ีย

มากกวา ประมาณเกือบ 5 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจปจจัยท่ีมีผลทําใหแพทยคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชน ในป พ.ศ. 2550 พบตัวแปรอายุ เปน 1 ใน 6  ตัวแปรของกลุมปจจัยสวนบุคคลท่ี

มีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ฑินกร โนร,ี 2550) และตรงกับการศึกษา

ปจจัยการคงอยูของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนท่ีพบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับ

ระยะเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน (แสงทอง ปุระสุวรรณ, 2541) การวิจัยจากตางประเทศ

โดยใชโมเดลการฝงตัวในงาน (Job embeddedness model) พบวามิติการเช่ือมโยงกับชุมชน (links-

community) ในโมเดลการฝงตัวในงาน ถูกทํานายโดยอายุและจํานวนเด็ก (Giosan, 2003) มิติการ

เช่ือมโยงกับชุมชน เปนแนวคิดท่ีคลายกับมิติดานชุมชนของตัวแปรความพึงพอใจของแพทย เปน

ผลมาจากบริบทของชุมชน และมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน สอดคลอง

กับการศึกษาในครั้งนี้ ท่ีพบวา แพทยท่ีอายุมากขึ้น จะคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนไดนานขึ้น   



 278 

  6.3.3.2 การบังคับใชทุน: ตัวแปรการบังคับใชทุนผูวิจัยไดคัดท้ิงไปจากโมเดลเชิง

ทฤษฎีเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกแพทยใชทุนครบ 3 ป หมายถึง แพทยจบใหมปแรกปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป มีการปฏิบัติงานหมุนเวียนในโรงพยาบาล

ชุมชน 1-3 เดือน แพทยใชทุนปท่ี 2 และปท่ี 3 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในปแรกแพทยสวน

ใหญไมลาออก เนื่องจากตองตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยในปท่ี 2 หลังผานการอบรมเพ่ิม 

พูนทักษะ การจายคาปรับเปนเงิน 400,000 บาทกรณีไมชดใชทุน ซ่ึงอัตรานี้ไมไดปรับมาตั้งแตป 

พ.ศ. 2515 ในปจจุบันยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากมีกระแสคัดคานจากกลุมนักศึกษา เสนอใหมีการ

แกปญหาสวัสดิการและความกาวหนาในอาชีพใหเรียบรอย กอนการปรับอัตราการจายคาปรับเปน 

4 -10 ลานบาท  ตัวแปรการบังคับใชทุนตองประเมินรวมกันไปกับการรับเขาศึกษาในโควตาแพทย

ชนบท ซ่ึงมีการใชทุนในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบท นานกวาแพทยใชทุนโดยท่ัวไป รวมถึง  

มาตรการบังคับใชกรณีแพทยไมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตชนบท ตัวอยางเชน โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) ในป พ.ศ. 2537 พบวา นักศึกษาท่ีจบในโครงการ 1,374 คน   

คงอยูจนถึงปจจุบันรอยละ 73.8 (สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ, 2551) ในตางประเทศท่ีมีมาตรการบังคบั

ใชทุน เชน ประเทศเอควาดอร กําหนดใหแพทยทํางานในเขตชนบท 1 ป แลวจึงไดใบประกอบโรค

ศิลป (Cavender and Alban, 1998) ประเทศอินโดนีเซียใชมาตรการบังคับใชทุนควบคูกับการใหเงิน

ตอบแทน และเพ่ิมโอกาสใหเขาศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทาง (Chomitz, 1997)  

เหตุผลท่ีผูวิจัยเลือกแพทยใชทุนครบในการวิจัย แทนท่ีจะครอบคลุมแพทยท่ีใช 

ทุนปท่ี 2 ขึ้นไป เพราะการบังคับใชทุนทําใหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจการคงอยูของแพทยไม

แนนอน ถาตองการขอเท็จจริงตองติดตามการคงอยูของแพทยในปตอไปหลังใชทุนครบ ซ่ึงเปน

ปญหาในการสอบถามแพทย เนื่องจากแพทยอาจลาออกหรือยายไปสถานท่ีทํางานใหม ทําใหยาก

แกการติดตามขอมูล แพทยใชทุนครบประเมินการคงอยูจากระยะเวลาในการคงอยูโรงพยาบาล

ชุมชน 6 เดือนขึน้ไป โดยผูวิจัยไดปดเปนจํานวนเต็มป เพ่ือสะดวกในการวิเคราะหขอมูล การถาม

ความตั้งใจในการคงอยูของแพทยใชทุนครบ (613 คน) พบวา ตั้งใจอยูโรงพยาบาลชุมชนโดยรวม

ท้ังหมด 524 คน (รอยละ 85.5) แบงเปน ตั้งใจคงอยูจนถึงเกษียณอายุท่ีโรงพยาบาลชุมชนสูงสุด 

(รอยละ 38.5) รองลงมาเปนตั้งใจอยูในโรงพยาบาลชุมชนแหงเดิม (รอยละ 39) ตั้งใจยายไป

โรงพยาบาลชุมชนแหงใหม (รอยละ 8.0) ท่ีเหลือจํานวน 89 คน (รอยละ 14.5) ตั้งใจไปศึกษาตอ

สูงสุด (รอยละ 7) รองลงมาเปน ตั้งใจยายไปโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป (รอยละ 4.1) ตั้งใจ

ยายไปทํางานบริหารในจังหวัด/กระทรวงสาธารณสุข (รอยละ 1.8) และไปโรงพยาบาลเอกชน 

(รอยละ 1.6) ความตั้งใจคงอยูของแพทยใชทุนปท่ี 1-3 (575 คน) พบวา ตั้งใจไปศึกษาตอแพทย

เฉพาะทางสูงสุด 377 คน (รอยละ 65.6) รองลงมาเปนตั้งใจในการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน
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โดยรวมท้ังหมด 178 คน (รอยละ 31.0) แบงเปน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเดิม (รอยละ 15.7) 

ยายไปโรงพยาบาลชุมชนแหงใหม (รอยละ 11.8) อยูจนถึงเกษียณ (รอยละ 3.5) ท่ีเหลือจํานวน 20 

คน (รอยละ 3.5) แบงเปน ตั้งใจยายไปโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลเอกชน

สัดสวนเทากัน (รอยละ 1.4) และต้ังใจยายไปจังหวัด/กระทรวงสาธารณสุขและเหตุผลอ่ืน (รอยละ 

0.7) (ภาคผนวก ญ) แมวาแพทยใชทุนปท่ี 1-3 แสดงความต้ังใจปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเดิม 

แตเหตุผลท่ีกรอกสวนใหญคือการชดใชทุนตามสัญญา แสดงถึงการตัดสินใจท่ีอาจแปรเปล่ียนได       

  6.3.3.3 การใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล: ตัวแปรนี้ผูวิจัย

ไดกําหนดแพทยเฉพาะทางท่ีไดรับทุนการศึกษา และกลับมาปฏิบัติงานใชทุนในโรงพยาบาลอยาง

นอย 1 ป เปนแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน จึงไดตัดตัวแปรนี้ออกจากการศึกษา ขอมูลการยาย

ออกเพ่ือไปศึกษาตอแพทยเฉพาะทางตามโควตาตนสังกัด เม่ือจบแลวกลับมาปฏิบัติงานใชทุนท่ี

โรงพยาบาลชุมชนเดิมพบนอยมากสูงสุด 64 คน (รอยละ 45.71) ในป พ.ศ. 2533 (สมศักดิ์ 

ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และอารี วัลยะเสว,ี 2542) ขอมูลท่ีเปนปจจุบันของการไมปฏิบัติ

ตามสัญญา พบวา ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบหลักในการประเมินผล โรงพยาบาลชุมชนตนสังกัด

ตองรับปญหากับการรอคอยท่ีสูญเปลาของแพทยท่ีไดรับทุน แตผิดสัญญาไมกลับมาปฏิบัติงานใช

ทุน ปญหาจะเพ่ิมขึ้นในกรณีโควตาแพทยของโรงพยาบาลชุมชน จําเปนตองนับจํานวนแพทยทาน

นี้ ซ่ึงตองกลับมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนตามสัญญา แตเม่ือแพทยกลับมาปฏิบัติงานแลว

ลาออกทันที จะมีผลของการขาดแพทยประจําการในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเอกชนบางแหง   

ไดเสนอการใชคาปรับในการผิดสัญญาของแพทยเฉพาะทางแทน โดยแพทยไมตองใชทุนใน

โรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงแพทยหลายทานรับขอเสนอดวยเหตุผลวาเปนทางเลือกท่ีดีกวา 

  การศึกษาครั้งนี้ พบแพทยคงอยูท่ีเปนแพทยเฉพาะทาง จํานวน 226 คน ขาดขอมูล

ระยะเวลาการคงอยูปฏิบัติงาน 3 คน แตไดตอบคําถามความตั้งใจการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน

ท้ังหมด พบวา ตั้งใจคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนโดยรวม 194 คน (รอยละ 85.8) แบงเปน ตั้งใจอยู

โรงพยาบาลชุมชนเดิมสูงสุด (รอยละ 41.2) รองลงมาตั้งใจอยูจนเกษียณอายุ (รอยละ 37.2) และ

ตั้งใจยายไปโรงพยาบาลชุมชนอ่ืน (รอยละ 7.5) กลุมท่ีตั้งใจยายไปโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป 20 คน (รอยละ 8.8) รองลงมาตัง้ใจยายไปศึกษาตอ (รอยละ 3.5) ยายไปจังหวัด/กระทรวง

สาธารณสุข (รอยละ 1.3) และยายไปโรงพยาบาลเอกชน (รอยละ .4) (ภาคผนวก ญ) สัดสวนของ

ความตั้งใจในการยายไปโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปสูงขึ้น ในปจจุบันสัดสวนของแพทย

เฉพาะทางสูงขึ้นใกลเคียงกับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป นาจะมีการประเมินผลการใหทุนการศึกษาและ

การกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ท้ังกลุมท่ีกลับมาปฏิบัติงานใชทุน และกลุมท่ีลาออก  

ละท้ิงการใชทุนโดยละเอียดตอไป ซ่ึงอยูนอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้  
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โดยสรุป การประมวลผลการศึกษาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศ 

ไทย  เริ่มตนท่ีการตอบคําถามการวิจัย 3 ขอ และสมมติฐานการวิจัย โดยบูรณาการผลท่ีไดมาจาก

การทบทวนปรากฏการณการยายออกและการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน การวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงพบวา ผลการวิจัยเชิงปริมาณสวนใหญเปนไปตามสมมติฐาน 

แตมีบางขอไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยผูวิจัยไดอภิปรายท่ัวไปตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ท้ังทางตรงและทางออม ตัวแปรอิสระท่ี

มีความสัมพันธรวมกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ตัวแปรอิสระท่ีไมมีความ สัมพันธ

กับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน และสุดทายเปนตัวแปรควบคุมท่ีไดคัดออกจาก

การศึกษา ในสวนขอเสนอแนะจากการวิจัยจะไดนําเสนอในบทสุดทาย.  



บทท่ี 7 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

7.1 ความนํา 
 

            ผลสรุปการศึกษาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ไดประมวล 

ผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือตอบคําถามการ

วิจัย สมมติฐานท่ีตั้งไว และการอภิปรายตัวแปรหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนโดยละเอียด ในบทสุดทายนี้เปนการนําผลสรุปการศึกษามาใชประโยชน แบง 

เปน 4 สวน สวนแรก  เปนขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ เพ่ือประยุกตใชในการแกปญหาการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนในสภาพปจจุบันของแตละพ้ืนท่ี สวนท่ีสอง เปนประโยชนในเชิง

ทฤษฎี โดยการประยุกตโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ในการ

ทํานายการคงอยูของแพทย เปรียบเทียบกับโมเดลเชิงทฤษฎีในตางประเทศ สวนท่ีสาม เปน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําปจจัยการคงอยูของแพทยมาเสนอกลยุทธการคงอยูและนโยบายท่ี

นาจะเปนไปไดในสถานการณปจจุบัน เพ่ือแกปญหาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน และ

บรรเทาปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศไทย สวนท่ีส่ี เปนขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาตอไป

ในอนาคต นําเสนอบทสรปุในภาพรวม ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ และขอเสนอแนะในการวิจัย

ตอไป  

 

7.2 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  

 

การศึกษาในขั้นตอนแรกซ่ึงเปนการทบทวนปรากฏการณการคงอยูของแพทยใน 

โรงพยาบาลชุมชน จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมกับการทบทวนวรรณกรรม และขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงเปน

การวิจัยเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  ไดขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ เพ่ือประยุกตใชใน

การแกปญหาการคงอยูของแพทยโรงพยาบาลชุมชนในสภาพปจจุบันของแตละพ้ืนท่ี กรณีตัวอยาง

จังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปนี ้
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 7.2.1 สถานการณการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: ขอมูลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนแตละแหงในจังหวัดเดียวกัน และท้ังประเทศมีความเปนพลวัตร และไมมี

หนวยงานท่ีมีความเปนเจาของชัดเจน เริ่มตนจากการกระจายแพทยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ขอมูลตางประเทศ พบวา ขอมูลของประเทศไทยท่ีองคการอนามัยโลกนําไปวิเคราะห เปนขอมูล

จากการสํามะโนประชากรของประเทศไทยในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ซ่ึงจะมีการสํารวจทุก 10 ป 

โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ผูวิจัยมีความเห็นวาแมวาจะเปนขอมูลตรงกับความเปนจริง เพราะเปน

แพทยท่ีปฏิบัติงานจริงท่ัวประเทศ แตคอนขางไมทันสมัยและไมทันเหตุการณ รวมถึงอาจไม

ครอบคลุม เม่ือพิจารณาขอมูลจากแพทยสภา ก็พบวาเปนการขึ้นทะเบียนแพทยท่ีไมมีการหมดอายุ 

จํานวนแพทยเพ่ิมปริมาณทุกป มีการตัดออกจากทะเบียนเม่ือเสียชีวิต แตแพทยหลายทานท่ีขึ้น

ทะเบียนอาจไมปฏิบัติในหนาท่ีแพทยเพ่ือตรวจรักษาผูปวยแลว อาจทํางานในหนาท่ีผูอํานวยการ

โรงพยาบาล บริหารเปนหลัก ตรวจรักษาผูปวยเปนรอง หรอืทําหนาท่ีเปนผูบริหารระดับสูงใน

กระทรวงสาธารณสุข และไมไดตรวจรักษาผูปวยเลย หรืออาจไปทํางานเปนนักการเมือง นัก

บริหารธุรกิจ ท่ียังใชคํานําหนาวานายแพทยหรือแพทยหญิง ในความเปนจริงไมไดปฏิบัติหนาท่ี

แพทยแลว แตยังคงขึ้นทะเบียนเปนแพทยอยู เม่ือใชขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในอดีตมีการ

สํารวจแพทยท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ โดยกองสาธารณสุขภูมิภาคในเดือน

เมษายนของทุกป ขอมูลจะใกลกับความเปนจริงมากท่ีสุด แตไดยกเลิกการสํารวจไปเม่ือป พ.ศ. 

2547 และใชขอมูลจากบัญชีถือจายเงินเดือนของขาราชการ (จ. 18) ซ่ึงมีขอจํากัดท่ีตัวเลขสูงกวา

ความเปนจริง เพราะแพทยไดยายตัวเองไปแลว แตยังคงใชบัญชีถือจายเงินเดือนเดมิ (ภาพท่ี 2.12) 

เม่ือเปรียบเทียบแหลงขอมูลจํานวนแพทยในป พ.ศ. 2543 จาก 3 แหลง 1) การสํามะโนประชากร

ของประเทศไทยจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 22,435 คน 2) การขึ้นทะเบียนของแพทยสภา 25,039 

คน 3) แพทยท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สํารวจโดยกระทรวงสาธารณสุข 18,025 คน 

พบวา มีความแตกตาง 12-20% (ทักษพล ธรรมรังสี, 2548ข) ในสถานการณปจจุบันใชตัวเลขแพทย

จากบัญชีถือจายเงินเดือน ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีเกินจริงและมีความผิดพลาดสูง การวิเคราะหสถานการณ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ไมสามารถบอกฐานขอมูลตัวเลขของจํานวนแพทยท่ี

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศไทยได เพราะไมมีการสํารวจ ผูวิจัยจึงไดใชขอมูลของ

ชมรมแพทยชนบทในปพ.ศ.2550-2551 แตพบวาขอมูลขาดโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช ฯ หลายแหงไป การวิเคราะหแพทยท่ีใชทุนหมดแลวและอยูระหวางการใชทุน 

สามารถทําไดแคถึงป พ.ศ. 2545 (ตารางท่ี 2.3) เนื่องจากไดยุตกิารสํารวจไปแลว 

 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติระดับจังหวัด เพ่ือใหวิเคราะหสถานการณการคงอยูของแพทย

โรงพยาบาลชุมชนไดชัดเจน ควรมีการสํารวจแพทยท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชนทุกป ท้ัง
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แพทยท่ีใชทุนครบ แพทยท่ีอยูระหวางการใชทุนท้ังแพทยใชทุนปท่ี 2 และปท่ี 3 แพทยท่ีลาออกจาก

ราชการ รวมถึงแพทยท่ีไดทุนจากโรงพยาบาลชุมชนตนสังกัดไปศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง เพ่ือติด 

ตามการกลับมาใชทุนของแพทย และควรทําใหเปนระบบท่ีชัดเจนในการสํารวจอยางตอเนื่อง โดย

ใหงานการเจาหนาท่ี หรือบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงเปนเจาของเรื่องในการ

ดําเนินการ สงผลการวิเคราะหใหกับผูบริหารในระดับจังหวดัและอําเภอ และรวมศูนยขอมูลให

กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมท้ังประเทศตอไป ในสวนของกระทรวงสาธารณสุข เดิมเปนความ

รับผิดชอบของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ในการสํารวจขอมูลการคงอยูปฏิบัติงานจริงของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, 2549) แตในปจจุบันไมมีหนวย 

งานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาวชัดเจน 

ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติระดับโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือใหทราบสาเหตุการลาออกของ

แพทยและสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ควรมีการจัดระบบขอมูลการลาออก

ของแพทย และเหตุผลการลาออก โดยการสัมภาษณหลังการลาออกของแพทย (Exit Interview) 

ขอมูลการคงอยูของแพทย และเหตุผลของการคงอยู ซ่ึงอาจดําเนินการไปพรอมกับการสํารวจ

บรรยากาศองคการ ซ่ึงตองทํากับเจาหนาท่ีทุกคนทั้งโรงพยาบาล เหตุผลการคงอยูเปนขอมูลคนละ

ชุดกับเหตุผลการลาออก เหตุผลการคงอยูจะทําใหเห็นจุดแข็งขององคการ และชวยเสริมความ

ผูกพันตอองคการ เปนการพัฒนากลยุทธการคงอยู แตเหตุผลการลาออกนํามาพัฒนากลยุทธแบบ

จุดเนน (Focused Strategies) เพ่ือเนนการแกปญหาใหกับกลุมเฉพาะขององคการ (Steel, Griffeth 

and Hom, 2002)  

 

7.2.2 การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา: การวิจัยเชิงคุณภาพท่ี 

ดําเนินการในจังหวัดนครราชสีมา แบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและ

ประเภทของแพทย สวนท่ี 2 เปนการสัมภาษณเชิงลึกแพทยคงอยูในจังหวัดนครราชสีมา มีขอเสนอ 

แนะเชิงปฏิบัติตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ดังนี ้

  7.2.2.1 นโยบายการรับเขาศึกษาแพทยและการศึกษาในเขตชนบท: แพทยคงอยูใน

จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนเพศชาย สมรสมีบุตร และอยูในจังหวัดเดียวกับท่ีทํางาน บางคน

ภูมิลําเนาอยูจังหวัดอ่ืน เชน ปตตานี แตไดตั้งถ่ินฐานใหมในจังหวัดนครราชสีมา แสดงวา การมี

ภาระหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว มีความจําเปนในการรับผิดชอบครอบครัวในพ้ืนท่ีเดียวกับท่ี

ปฏิบัติงาน เชน การดูแลบุตร เปนความสมดุลของชีวิตกับงาน มีความเกี่ยวของกับระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ขอมูลนี้สนับสนุนนโยบายการรับนักศึกษาในพื้นท่ีเขตชนบทมา

เรียนแพทย ในอดีตการรับเขาศึกษาเปนไปตามระบบเอ็นทรานซ (Entrance) และอบรมในหลักสูตร
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เดิม ปจจุบันมีการรับเขาศึกษาโดยการคัดเลือกจากนักศึกษาในเขตชนบทโดยตรง การรับนักศึกษา

สายวิชาสุขภาพ เชน เภสัชกร หรือ นักวิชาการสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมา 

แลว เรียกวา แพทยพันธุใหม (New Tract) มีรูปแบบการศึกษาท่ีพัฒนาโดยอบรมรวมกับศูนย

แพทยศาสตรศึกษาในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตภูมิภาค  เปนรูปแบบใหนักศึกษามี

ความคุนเคยในการสัมผัสกับชีวิตความเปนอยูของปญหาชาวบานและบริบทของโรงพยาบาลชุมชน 

ตัวอยางเชน การจัดคายสรางเสริมประสบการณนักศึกษาแพทย เพ่ือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (สรรัตน เลอมานุวรรัตน และ

คณะ, 2551) รวมถึงหลักสูตรการเรียนรูจากปญหาผูปวยเปนฐาน (Problem-based Learning-PBL) ท่ี

ทําใหแพทยสัมผัสกับปญหาของผูปวยท่ีเปนจริง ในสถานท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน  

  7.2.2.2 หลักสูตรอบรมความรูตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชน: แพทยคงอยูใน

จังหวัดนครราชสีมา มีทัศนคติท่ีดีตอชนบท สวนใหญมีภูมิลําเนาในเขตชนบท มีทัศนคติตอความรู

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปวาเพียงพอในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ถาตองการพัฒนาวิชาชีพ

เพ่ิม ใหอบรมเปนระยะโดยไมตองไปลาศึกษาตอ 3 ป เปนแนวทางในการแกปญหาการศึกษาตอ

ของแพทย โดยจัดระบบหลักสูตรการอบรมความรูตอเนื่องของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ได

อนุมัติบัตรจากแพทยสภาเปนแพทยผูชํานาญการพิเศษหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ตัวอยางเชนสาขา

เวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine) โดยไมตองลาศึกษา  การปฏิบัติใหเปนจริงในขอนี้คงตอง

อาศัยนโยบายจากแพทยสภา โรงเรียนแพทย และกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตอไป 

  7.2.2.3 การจัดสรรแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (GP) ตอแพทยเฉพาะทาง: ขอคนพบ

จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยพบวา แพทยเฉพาะทางตองการระบบบริหารในการดูแลผูปวย

ทางคลินิกท่ีเอ้ือตอการใหแพทยเฉพาะทางไดปฏิบัติงานตรงสาขาของตนเอง สวนแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไปตองการปฏิบัติงานหลากหลาย การมีสัดสวนของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง

ท่ีเหมาะสม ประมาณ 1: 1 จะสอดคลองกับการปฏิบัติงานของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน กลุม

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอ่ืน ๆ สามารถนํามาเปนแนวทาง

ในการจัดสรรโควตาแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล

ชุมชนภายในจังหวัด การจัดสรรแพทยใชทุนป 1 หมุนเวียน1-3 เดือน ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล

ชุมชน มีความหมายมากกับโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากแพทยแตละคนท่ีปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล

ท้ังแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ตองการเวลาในการหยุดพักสวนตัว เพ่ือไปอบรมใน

สาขาท่ีตนเองสนใจเปนพิเศษ รวมถึงการพักผอนกับครอบครัว ทําใหขาดแพทยในการปฏิบัติงาน

ท้ังในเวลาและการอยูเวรนอกเวลาราชการ แพทยใชทุนป 1 ท่ีหมุนเวียนจะทดแทนในการปฏิบัต ิ
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งานไดท้ังในเวลา และการอยูเวรนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเปนบทบาทของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลในการจัดสรรรวมกันท้ังจังหวัด 

  7.2.2.4 การดูแลครอบครัวในเขตชนบท: แพทยสวนใหญไมตองการอยูในพ้ืนท่ี

เขตชนบทที่หางไกล แตก็มีแพทยสวนหนึ่งท่ีพอใจในเขตชนบท ไดรับการยกยองเชิงสังคม หรือ

ไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความจําเปนในการดูแลครอบครัวในเขตชนบทใกลท่ี

ทํางาน ซ่ึงเปนความสมดุลของชีวิตกับงาน เปนขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบายท่ีรัฐควร

เสนอแรงจูงใจท้ังตัวเงินและไมใชตัวเงินใหกับแพทย ในดานตัวเงิน ไดแก เบ้ียเล้ียงเหมาจายเขต

ปกติ/กันดารท่ีจายในอัตรากาวหนาตามระยะเวลาท่ีคงอยูปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน ใหกับแพทย 

ทันตแพทย เภสัช ซ่ึงจะไดกลาวเชิงนโยบายตอไป ในสวนท่ีไมใชตัวเงิน ไดแก การเสนองานใหกับ

คูชีวิตในพ้ืนท่ีเดียวกัน และการไดโควตาเรียนของบุตรในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในเขตชนบท เปน

ความสมดุลของชีวิตกับงาน ในพ้ืนท่ีเดียวกัน ทําใหแพทยคงอยูยาวนานในโรงพยาบาลชุมชน 

 

7.2.3 การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: เปนการจัดการปฏิบัติการ 

ทางการแพทย ท่ีมีผลตอลักษณะงาน บริบทของงาน และลักษณะรายไดท่ีแพทยพึงพอใจ ระบบการ

แบงงานของแพทยท้ังงานบรกิารและงานคุณภาพในการดูแลผูปวย รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีสงผล

ตอการปฏิบัติงาน ตั้งแตทีมงานพยาบาลท่ีทํางานรวมกับแพทย เวลาในการเริ่มปฏิบัตงิาน ปญหา

ความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน อุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ระบบคาตอบแทนนอกเวลา และ

ระบบสวัสดิการแพทย จะผานการประชุมแพทย จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยในจังหวัด

นครราชสีมา พบวา แพทยตองการใหแพทยผูบริหารหรือผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดสัมผัสงาน

บริการของโรงพยาบาลบาง เพ่ือไดรับทราบปญหาการใหบริการผูปวยจากสถานการณจุดบริการท่ี

เปนจริง มากกวาฟงการรายงานจากหัวหนาฝาย และตองการมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น

โดยมีเวทีการพูดคุยแลกเปล่ียนท้ังอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ จากผูอํานวยการและทีม

แพทยผูรวมงาน ขอตกลงจากท่ีประชุมแพทยผูอํานวยการสามารถนําไปประสานงาน และจัดระบบ

บริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิกท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานท่ีตรงสาขาของแพทยเฉพาะทาง และการ

ปฏิบัติงานหลากหลายของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป การแบงภาระงานในการดูแลผูปวยท่ีเหมาะสมท้ัง

ในเวลาและนอกเวลาราชการผานท่ีประชุมแพทย ทําใหแพทยท่ีมีคลินิกสามารถทําเวชปฏิบัต ิ

สวนตัวได  แพทยท่ีรบัคาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัตสิวนตัว (เงิน 10,000) อยูเวรโรงพยาบาลไมมาก

จนเกินไป และสามารถตกลงหาเวลาหยุดพักของแตละคนได การมีปฏิสัมพันธท่ีดีของผูบริหารกับ

ทีมงาน รวมกับการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีด ี แพทยทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น การตัดสินใจรวมกันในมติการปฏิบัตงิานของแพทย ทําใหแพทยเต็มใจในการปฏิบัติ



 286 

ตามขอตกลงรวมกัน สงผลตอบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเปนทีม และทําใหแพทยคงอยูใน

โรงพยาบาลชุมชน 

 

7.3 ประโยชนในเชิงทฤษฎี (Theoretical contribution) 

 

การพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย และโมเดล 

การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย ท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประเทศไทยมีท่ีมาจากวรรณกรรมการคงอยู และการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยในตาง 

ประเทศมีรายละเอียดดังนี ้ 

 

7.3.1 โมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย: โมเดลเชิงทฤษฎี 

การคงอยูการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย พัฒนาตอเนื่องมาจากโมเดล

การสรรหาและคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย โมเดลแสดงถึงปรากฏการณ

การคงอยูท่ียั่งยืน ตองเพ่ิมความตองการและความรับผิดชอบท่ีสมดุลภายใน 3 ขอบขาย ไดแก 

วิชาชีพดานสุขภาพ องคการท่ีทํางาน และชุมชนท่ีใหบริการ (ภาพท่ี 3.4) (Schoo et al., 2005) 

โมเดลนี้พัฒนาตอเนื่องมาจากโมเดลของ Crandall, Dwyer and Duncan (1990) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบดวย โมเดลยอย 4 โมเดล คือ โมเดลความสัมพันธใกลชิด (Affinity 

Models) โมเดลแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจ (Economic Incentive Models) โมเดลการปฏิบัติงานในเขต

ชนบท (Practice Characteristics Models) และโมเดลสัญญาผูกมัด (Indenture Models) เม่ือดู

รายละเอียดในเนื้อหาของโมเดลยอย พบวา ไมแตกตางกันมากนักจากโมเดลการสรรหาและคงอยู

ของบุคลากรสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย โมเดลความสัมพันธใกลชิด เนนการสรรหาบุคลากร

วิชาชีพแพทยจากเขตชนบท และการศึกษาในเขตชนบท ซ่ึงไมแตกตางจากการใหความสําคัญกับ

ชุมชนท่ีใหบริการ โมเดลแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจ เปนการปรับเปล่ียนกลไกการจายคาตอบแทนเพ่ือ

เพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเขตชนบท ไมแตกตางจากความตองการของวิชาชีพดานสุขภาพ 

โมเดลการปฏิบัติงานในเขตชนบท เปนการปรับลักษณะโครงสรางการปฏิบัติงานในเขตชนบท ไม

แตกตางจากขอบขายขององคการท่ีทํางาน รวมกับความตองการของวิชาชีพดานสุขภาพในการ

ปฏิบัตงิานรวมกัน โมเดลสัญญาผูกมัด เปนขอตกลงหรอืสัญญาการปฏิบัติงานในชนบทในชวงเวลา

ท่ีกําหนด ไมแตกตางจากความตองการขององคการท่ีทํางานและชุมชนท่ีใหบริการ ท่ีตองการผูกมัด

ใหแพทยปฏิบัติงานในเขตชนบทตามสัญญา โมเดลการสรรหาและการคงอยูของบุคลากรสุขภาพ

ในประเทศออสเตรเลีย แสดงภาพท่ีชัดเจนของความตองการของ 3 ขอบขาย ท่ีสงผลตอบุคลากร
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แพทย ลูกศรสองทางท่ีโยงระหวางขอบขาย แสดงถึงการส่ือสารระหวางกัน และบอกโดยนัยวาตัว

บุคลากรแพทยท่ีสรรหาโดยชุมชน หรือเปนท่ีตองการของชุมชนนาจะคงอยูชนบทไดอยางย่ังยืน 

การสํารวจการคงอยูของแพทยโดยใชโมเดลการสรรหาและคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ พบวา 

45 % ของวิชาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนในงานมีแนวโนมการคงอยูมากกวา 2 ป แสดงวา โมเดลนี้

ใชไดกับบุคลากรสุขภาพท่ียังคงอยูในพ้ืนท่ีเขตชนบทไมนาน อยางนอยต่ํากวา 5 ป  

 กรอบแนวคิดสําหรับกระบวนการบูรณาการตัวบุคลากรแพทยกับโรงพยาบาลชุมชน ไดมา

จากการสัมภาษณเชิงลึกแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวท่ีปฏิบัติงานในชนบทมาเปนเวลานาน 14 คนใน

รัฐ Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา แพทย 10 คนปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมานาน 10 ปขึ้นไป ในจํานวน

นี้มี 2 คนท่ีทํางาน 30 ปขึ้นไป มีเพียง 4 คนท่ีปฏิบัติงาน 1-5 ป (Cutchin, 1997) โมเดลนี้

ประกอบดวย 3 มิติ คือ มิติความปลอดภัย (Security) เปนความม่ันใจในผลสําเร็จของงาน มิติความ

เปนอิสระ (Freedom) เปนการขยายกิจกรรมตามเปาหมายของตนเอง และมิติความเปนเอกลักษณ 

(Identity) เปนการเชื่อมโยงมุมมองของตนเองกับผูอ่ืน ภาพของกระบวนการบูรณาการคลายคลึงกับ

โครงสรางการฝงตัวในงาน (Job Embeddedness) ประกอบดวย 3 มิติ คือ มิติการเช่ือมโยง (Links) 

เปนขนาดในการเชื่อมโยงของบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือกิจกรรม มิติความเหมาะสมสอดคลอง (Fit) 

เปนขนาดของงาน และชุมชนท่ีมีความเหมาะสมกับบุคคล และมิติการสูญเสีย(Sacrifice)ส่ิงท่ีบุคคล

สูญเสียหรือหยุดทําถาตองออกจากงาน (Mitchell et al., 2001)  

 โมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ไดปรับเปน

โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ปรับเปนโมเดล

การคงอยูเชิงสาเหตุการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระดับปจเจกบุคคล เพ่ือการทดสอบ

เชิงปริมาณ ในการวิเคราะหไดแบงกลุมแพทยคงอยูเปน 2 กลุมชวงอายุ ไดแก ชวงอายุ ≤ 35 ป และ

ชวงอายุ > 35 ป สังเคราะหไดเปน โมเดลสุดทาย การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประเทศไทยระยะตน (อาย ุ ≤ 35 ป) (ภาพท่ี 5.1) และโมเดลสุดทาย การคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะปลาย (อายุ > 35 ป) (ภาพท่ี 5.2) เม่ือเปรียบเทียบตัวแปรท่ี

เขามาในสมการและคาสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญของโมเดลท้ัง 2 ชุด พบวา  

7.3.1.1 สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2):  โมเดลแพทยคงอยูระยะตนมีคาเทากับ 

.133 ในขณะท่ีโมเดลแพทยคงอยูระยะปลายมีคาเทากับ .388 หมายความวา ตัวแปรอิสระในโมเดล

แรกรวมกันอธิบายการคงอยูของแพทยระยะตนไดเพียงรอยละ 13.3 สวนตัวแปรอิสระในโมเดล

หลังรวมกันอธิบายการคงอยูของแพทยระยะปลายไดรอยละ 38.8 มากกวาประมาณ 3 เทา แสดงวา

ยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทย แตไมสามารถเขามาในโมเดลและโมเดลการ

คงอยูของแพทยระยะปลายสามารถอธิบายหรือทํานายการคงอยูไดมากกวา โมเดลการคงอยูของ
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แพทยระยะตน อาจเปนจากจํานวนประชากรท่ีนํามาศึกษาของแพทยคงอยูระยะตน (283 ตัวอยาง) 

นอยกวาแพทยคงอยูระยะปลาย (306 ตัวอยาง)  

7.3.1.2 ตัวแปรอิสระท่ีเขามาในสมการโครงสรางหลัก: พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมี 

อิทธิพลทางตรงตอการคงอยูของแพทยท้ังระยะตนและระยะปลาย คือ สถานภาพสมรส ทางออมมี 

2 ตัวแปร คือ การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร ตัวแปรท่ีมี

อิทธิพลทางตรงเฉพาะการคงอยูของแพทยระยะตน มี 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจแพทย ลักษณะ

งาน และบริบทของชุมชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเฉพาะการคงอยูของแพทยระยะปลาย มี 5 ตัว

แปร คือ เพศ วิชาชีพท่ัวไป รูปแบบการศึกษา ลักษณะรายได และบริบทของงาน ทางออมเฉพาะ

แพทยคงอยูระยะตน มี 4 ตัวแปร คือ วิชาชีพท่ัวไป ลักษณะรายได บริบทของงาน และบริบทของ

ชุมชน ตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยท้ัง 2 กลุม มี 4 ตัวแปร คือ การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู 

การรับเขาศึกษา ความจําเปนของครอบครัว และขนาดโรงพยาบาล โดยไดอภิปรายแตละตัวแปร

โดยละเอียดในบทท่ี 6 

7.3.1.3 คาสัมประสิทธ์ิเสนทางหรือสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน (β):  

ตัวแปรอิสระท่ีมีสัมประสิทธ์ิเสนทางคอนขางสูง หรือ .2 ขึ้นไป ในโมเดลแพทยคงอยูระยะตน คือ 

สถานภาพสมรส (.223) (ภาพท่ี 5.1)โมเดลแพทยคงอยูระยะปลาย คือ วิชาชีพท่ัวไป (.289) ลักษณะ

รายได (.257) สถานภาพสมรส (.206) และรูปแบบการศึกษา (-.201) (ภาพท่ี 5.2) แสดงถึงอิทธิพล

ของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ี

สมรสแลว รูปแบบการศึกษาแบบเดิม และมีคาตอบแทนภาครัฐท่ีสูง มีการคงอยูท่ีเปนเวลานานใน

โรงพยาบาลชุมชน มากกวากลุมแพทยคงอยูระยะตน  

โมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤  

35 ป) จะใกลเคียงกับโมเดลของ Schoo et al. (2005) (ภาพท่ี 3.4) มากกวาเพราะแพทยมีระยะเวลา

การคงอยูเฉล่ีย 3.41 ป (ตารางท่ี 5.3) สวนโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะ

ปลาย (อายุ > 35 ป) นาจะใกลเคียงกับโมเดลของ Cutchin (1997) (ภาพท่ี 3.3) เพราะแพทยมี

ระยะเวลาการคงอยูเฉล่ียสูงขึ้น 14.06 ป (ตาราง 5.4) แตเม่ือดูในรายละเอียดของปจจัยการคงอยูแลว 

โมเดลของ Cutchin (1997) จะเนนแพทย สังคมวิชาชีพแพทยและชุมชนในพ้ืนท่ี ในกระบวนการ 

บูรณาการตัวบุคลากรแพทยกับองคการมากกวาโมเดลของ Schoo et al. (2005) ท่ีบูรณาการระหวาง

ตัวบุคลากรแพทย องคการ และชุมชนในพ้ืนท่ี เปนกลุมปจจัยดานความตองการสวนบุคคล ปจจัย

ดานความตองการของโรงพยาบาลชุมชน และปจจัยดานความตองการของชุมชนในเขตชนบท โดย

สังคมวิชาชีพแพทยเขามามีสวนเกี่ยวของนอยกวา ซ่ึงโมเดลของ Schoo et al. (2005) นาจะ

สอดคลองกับบริบทในประเทศไทยมากกวา  
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  โมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยน้ี นาจะทํานายระยะเวลา

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนในปจจุบันไดระดับหนึ่ง แตเม่ือเวลาผานไป คงตองมีการ

ทบทวนโมเดลนี้อีกครั้ง เนื่องจากแพทยท่ีมีอายุราชการสูง อาจตองเกษียณออกจากโรงพยาบาล

ชุมชนไป แพทยคงอยูกลุมใหมเขามาแทนท่ี สภาพเศรษฐกิจสังคมของโลกและของประเทศ

เปล่ียนไปอยางรวดเร็วเปนพลวัตร สงผลตอการเปล่ียนแปลงภายในองคการ ชุมชนในเขตชนบท 

รวมถึงแนวทางการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทย

ในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงจะไดกลาวในหัวขอตอไป 

 

7.3.2 การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล 

ชุมชนของประเทศไทย: โมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน 

(อายุ ≤ 35 ป) และระยะปลาย (อายุ > 35 ป) มีผลการทดสอบเชิงปริมาณท่ีใกลเคียงกัน ในการตอบ

คําถามการวิจัยขอท่ี 3 การปฏิบัติการจดัการทรัพยากรมนุษยในกลุมบุคลากรแพทย หมายถึง ระบบ

บริหารในการดูแลผูปวยทางคลินิก ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป

และแพทยเฉพาะทาง เปนการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีเปนตัวกลางเช่ือมโยงระหวาง   

กลยุทธองคการ ซ่ึงมีองคประกอบของกลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติการ

จัดการผานแหลงทุนมนุษย หรือความเช่ียวชาญและปญญาของแพทย ใหแพทยมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีพันธะและเสียสละเวลาปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความพึงพอใจใน

งาน ผูกพันตอองคการ และคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน (ภาพท่ี 3.2 และ6.1) ผูวิจัยจึงเรียกตัวแปร

การปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย วา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย (Medical Operation 

Management) มี 3 มิติ คือ มิติการแบงงานระหวางแพทย มิติการจัดการสภาพแวดลอมของงาน และ

มิติการจัดการคาตอบแทน การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน และมีความสัมพันธรวมกับขนาดของโรงพยาบาลชุมชนท้ัง

ในกลุมแพทยคงอยูระยะตนและระยะปลาย (r =.279, .262 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 5.5-5.6) การ

ปฏิบัติการแตละมิติจะสงผลตอลักษณะของงาน บริบทของงาน และลักษณะรายได และสงผลตอ

ความพึงพอใจของแพทยในมิติดานงาน มิติดานบริบทของงาน  มิติดานรายได  บูรณาการกับความ

พึงพอใจในมิติดานชุมชน ท่ีมาจากบริบทของชุมชน และสงผลสุดทายตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน  ผูวิจยัไดแยกประเด็นการจัดการปฏิบัติทางการแพทยใหเห็นองคประกอบแตละ

มิติ และเช่ือมโยงกับกลยุทธการคงอยูของแพทย สังเคราะหเปนโมเดลการจัดการปฏิบัติการทางการ

แพทยท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (ภาพท่ี 7.1)   
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ลักษณะ

ของรายได

การจัดการปฏิบัติการทางการแพทย

มิติการแบงงานระหวางแพทย

มิติการจัดการสภาพแวดลอมของงาน

มิติการจัดการคาตอบแทน

ขนาดโรงพยาบาล

ชุมชน

บริบท   

ของงาน

บริบทของ

ชุมชน

ลักษณะ

ของงาน

กลยุทธการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน

ความพึงพอใจ         

ของแพทย

มิติดานงาน

มิติดานบริบทของงาน

มิติดานรายได

มิติดานชุมชน

การคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน 
(Physician Retention 

in Community 

Hospitals)

 
ภาพที่ 7.1 โมเดลการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทย 

    ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

 

ในการทดสอบเชิงปริมาณ พบวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยมีความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลทางออมกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนระยะตน ผานบริบทของงาน

และความพึงพอใจแพทย สวนแพทยคงอยูระยะปลายผานบริบทของงาน การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทยมีความสัมพันธทางสาเหตุและผลเชิงบวกกับบริบทของงาน ท้ังแพทยคงอยูระยะตน

และระยะปลาย แตไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับลักษณะรายได  การจัดการปฏิบัติการ

ทางการแพทยมีความสัมพันธสาเหตุและผลเชิงลบกับลักษณะงาน เฉพาะกลุมแพทยคงอยูระยะ

ปลาย (-.123) (ตารางท่ี 5.10) ผลการศึกษา แสดงวา การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยใน

โรงพยาบาลท่ีแพทยคงอยูระยะตน แพทยยังตองตรวจผูปวยนอกเปนหลัก ในปริมาณมาก แตจาก

การวิจัยเชิงคณุภาพ ถามีการชวยเหลือกันเปนทีม แพทยก็ไมถือเปนภาระงาน สวนแพทยคงอยูระยะ

ปลายสวนใหญเปนผูอํานวยการ การปฏิบัติการจัดการทางการแพทยท่ีลดภาระงาน ยอมสงผลตอ

การคงอยูของแพทย สําหรับบริบทของงาน พบวาสวนใหญบรรยากาศการทํางานเปนทีม และ

สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงพยาบาลท่ีดี เปนผลจากการปฏิบัติการจัดการทางการแพทยท่ีด ี

มีประสิทธิผล สวนใหญเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ ท่ีมีศักยภาพในการสรรหาทรัพยากรได

มากกวาโรงพยาบาลขนาดเล็ก สําหรับลักษณะรายได เนื่องจากเปนรอยตอของการปรับเบ้ียเล้ียง

เหมาจายฉบับใหม ผลการประเมินอาจยังไมเดนชัด ตองศึกษาตอเนื่องตอไป ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
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การจัดการปฏิบัติการทางการแพทยมีลักษณะเปนพลวัตร ผันแปรตามทีมผูบริหาร ท่ีสําคัญคือ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และผูบริหารระดับสูงท่ีมีสวนในการกําหนดกลยุทธการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน  สงผลตอเนื่องถึงการจัดการปฏิบัติการทางการแพทย และแปรเปล่ียน

ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนตอไป 

 

7.4 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย (Policy Implication) 

 

ประเทศไทยมีกลยุทธและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแกปญหาการลาออก 

และการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  3 กลยุทธใหญ ไดแก กลยุทธกําลังคนดานแพทย 

อาจเรียกวา กลยุทธดานอุปทานของแพทย เปนการเพิ่มการผลิตท่ีกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ

มาโดยตลอด กลยุทธดานความตองการแพทย อาจเรียกวา กลยุทธดานอุปสงคของแพทย เปนการ

กระจายแพทยลงสูเขตพ้ืนท่ีชนบท รวมถึงกลยุทธการบริหารบุคลากรแพทย โดยใชมาตรการบังคับ

ใชทุนภาครัฐ และกลยุทธเชิงสังคมท่ีเปนกลยทุธท่ีไมเกี่ยวของกับการเงินเชิงสังคม ในอดีตท่ีผานมา

กระทรวงสาธารณสุขไมเคยประกาศกลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนชัดเจน ซ่ึง

ผูวิจัยขอเสนอกลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เปนขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

เปนประเด็นหลัก รวมกับการเสนอใหปรับปรุงกลยุทธดานอุปทาน และอุปสงคของแพทยเปน

ประเด็นรอง มีรายละเอียดดังนี ้

 

7.4.1 กลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Retention Strategies): วางแผน

ในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Retention Plan) เริ่มตนดวยการวิเคราะหสาเหตุการท่ี

แพทยลาออกจากโรงพยาบาล โดยการสัมภาษณหลังจากลาออก (Exit Interview) แมวาเหตุผลท่ีได

อาจไมตรงกับความเปนจริง วิเคราะหสาเหตุการคงอยู โดยการสํารวจทัศนคติจากแพทยหรือ

บุคลากรท่ีอยูองคการเปนเวลานาน อาจใชรวมกับการสํารวจบรรยากาศองคการของโรงพยาบาล 

แผนในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล ควรแกปญหาการขาดความผูกพันตอองคการและแก 

ปญหาความไมพึงพอใจของแพทย (Armstrong, 2006b) ในประเด็นท่ีไดจากงานวิจัยดังนี ้

 7.4.1.1 ภาระงานท่ีเหมาะสม: กลยุทธและนโยบายการคงอยูในขอนี้ เปนผลมาจาก 

การศึกษาเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพท่ีพบวา ลักษณะงานในความหมายปริมาณงานในการตรวจ

ผูปวยนอกเฉล่ียตอวันเพ่ิมมากขึ้น การคงอยูของแพทยจะเพ่ิมขึ้น แตภาระงานนี้ตองมีการชวยเหลือ

กันในทีมงานจึงจะมีผลตอการคงอยูของแพทย ภาระงานท่ีเหมาะสมเปนผลมาจากการจัดการปฏิบัต ิ

การทางการแพทย ซ่ึงผูอํานวยการโรงพยาบาลตองเปนแพทยท่ีทําหนาท่ีท้ังผูใหบริการและผูบริหาร 
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แพทยประจําการอาวุโสไมตองการอยูเวรนอกเวลาราชการมากเกินไป เพราะตองการทําคลินิก

สวนตัว รวมท้ังไมอยากอยูเวรผูปวยใน ซ่ึงอาจโดนตามในเวลากลางคืน แพทยเฉพาะทางไม

ตองการอยูเวร GP นอกเวลาราชการมากเกินไป แพทย GP ท่ีเปนแพทยใชทุนป 1-3 ตองการมีเวลา

พักจากการอยูเวรนอกเวลาราชการบาง เพราะตองการไปอบรมตอเนื่องวิชาการท่ีตนเองสนใจ หรือ

อาจพักผอนกับครอบครัว ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเริ่มจาก 

   1) การจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีด:ี ผูอํานวยการโรงพยาบาล จําเปน 

ตองใหเวลาในการบริหารงานโรงพยาบาลอยางนอย 1 ใน 3 (กิฎาพล วัฒนกูล, 2547) อีกท้ัง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนใหญเปนกลุมผูสูงอายุ ไมสามารถชวยแพทยประจําการในการปฏิบัติ 

งานอยูเวรนอกเวลาได ผูวิจัยจึงเสนอกลยุทธและนโยบายดังนี้  

(1) ไมนับโควตาผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนแพทยประจําการ  

โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีมีระดับ 2.2 หรือ 60 เตียงขึ้นไป สําหรับแพทยประจําการสูงอายุไมสามารถ

อยูเวรได ควรมีการจัดสรรกําลังคนของแพทยใหเสริมการอยูเวรกันได ในตางประเทศ เชน ประเทศ

ออสเตรเลีย ผูบริหารของโรงพยาบาลชุมชนมี 2 คน คนหน่ึงเปนผูจัดการ (Manager) บริหารงาน

ท่ัวไปของโรงพยาบาล อีกคนหนึ่งเปนผูบริหารทางการแพทย ทําหนาท่ีตรวจรักษาผูปวย และ

บริหารบุคลากรแพทย ทําใหลดภาระในการบริหารงานท่ัวไป ในขณะท่ีโรงพยาบาลชุมชน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนแพทยยังมีบทบาทเปนดานหลัก ซ่ึงเวลาในการบริหารและ

ความรูดานการจัดการ ไมเอ้ืออํานวยใหเกิดการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปนปญหาเชิงนโยบายท่ีควรมีการแกไขในอนาคต   

(2) เสนอใหมีการจัดระบบแพทยใชทุนป 1 ท่ีปฏิบัติงานเปน 

แพทยเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป หมุนเวียนอยูเวรใหกับโรงพยาบาล

ชุมชน กรณีแพทยประจําลาพักผอนหรือไปอบรมวิชาการ ไมสามารถปฏิบัติงานได คลายกับระบบ

ในตางประเทศ ท่ีมีระบบบริการอยูเวรปฏิบัตงิานแทนแพทยชนบท (Locum Replacement Services) 

และการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Telemedicine) ทําใหแพทยสามารถพักผอนกับครอบครัวเม่ือ

ตนเองตองการ และไมตองเดินทางไกลในการไปอบรมทางวิชาการ (Crandall, Dwyer and Duncan, 

1990)  

   2) ลักษณะเฉพาะเชิงวิชาชีพของงาน: การท่ีแพทยเฉพาะทางจะสามารถ

ปฏิบัติงานในสาขาท่ีตรงกับท่ีไดเรียนมา ตองมีสัดสวนแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป(GP)และแพทยเฉพาะ

ทาง 1:1 เม่ือกําหนดเปนนโยบายหรือหลักเกณฑ จะทําใหการจัดสรรแพทยเฉพาะทางมีความพึง

พอใจในมิติดานงานเพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอกลยุทธและนโยบายการจัดสรรแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป (GP) และแพทยเฉพาะทางอยูในสัดสวน 1:1 เพ่ือใหแพทยเฉพาะทางสามารถปฏิบัติงานใน
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สาขาท่ีตรงกับท่ีไดเรียนมา รวมทั้งกําหนดใหผูอํานวยการบริหารใหแพทยเฉพาะทางไดอยูเวรท่ี

ปรึกษาเฉพาะทางเปนดานหลัก ชวยอยูเวร GP เปนดานรอง  

 7.4.1.2 คาตอบแทนท่ีเหมาะสม: เม่ือการจัดการปฏิบัติงานทางการแพทยท่ีดี สงผล 

ใหภาระงานเหมาะสม และมีลักษณะงานท่ีแพทยพึงพอใจในมิติดานงาน ในดานรายได แพทย GP 

ท่ีอยูเวรนอกเวลาก็ควรไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม แพทยเฉพาะทางท่ีอยูเวรท่ีปรึกษาเฉพาะทางก็

ควรไดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมในอัตราของการปฏิบัติงานตรงสาขาของตนเอง ในปจจบัุนคาตอบ 

แทนท่ีแพทยไดรับรวมเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดาร ในอัตรากาวหนาตามระยะเวลาการคงอยู

ในโรงพยาบาล ซ่ึงคาตอบแทนสวนนี้เปนคาทดแทนตนทุนการเสียโอกาส การจายเบ้ียเล้ียงเหมา

จายในอัตราใหมนี้ อาจมีการทบทวนถึงหลักเกณฑการจายเม่ือส้ินปงบประมาณ 2553 ผูวิจัยจึงขอ

เสนอกลยุทธและนโยบายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนดังนี้  

1) เบ้ียเล้ียงเหมาจาย: มีหลักการเปนตนทุนการเสียโอกาส และเปน 

คาตอบแทนภาครัฐท่ีแสดงถึงความแตกตางระหวางโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป  

จึงควรคงหลักการในการจายไว  

2) อัตราการจายเบ้ียเล้ียงเหมาจาย: เปนอัตรากาวหนาตามระยะเวลาการ 

คงอยูของแพทย และระดับของโรงพยาบาล 2.1-2.3 ตามระบบ GIS ควรมีการประเมินผลตอการคง

อยูของแพทย และทบทวนควบคูกับประชากรและผลงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

3) ผลกระทบตอทีมงานในโรงพยาบาลชุมชนกลุมอ่ืน: ควรมี 

คณะกรรมการกลางระดับกระทรวง ท่ีพิจารณาในภาพรวมของคาตอบแทนทุกประเภทของบุคลากร

สุขภาพทุกกลุม ในกลุมแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล จําเปนตองอิงอัตราทางการตลาด 

เพ่ือเพ่ิมการคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงอาจทําใหเกิดการแตกสามัคคีระหวางวิชาชีพได เนื่อง 

จากคาอัตราทางการตลาดไมเทาเทียมกัน จึงควรมีคณะกรรมการกลางท่ีมาจากกลุมวิชาชีพ ท่ีสราง

การมีสวนรวมในการพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองและตัดสินขอมูลดวยความเปนธรรม    

 7.4.1.3 บริบทของงาน: เปนปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของแพทย และการ    

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ผูวิจัยขอเสนอกลยุทธและนโยบายการคงอยูในดานบริบท

ของงานดังนี ้ 

1) นโยบายใหโรงพยาบาลชุมชนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล: เนื่องจาก 

การวิจัยพบวา บริบทของงานในโรงพยาบาลท่ีผานการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (HPH) จะมีบรรยากาศการทํางานท่ีด ี มีการทํางานเปนทีม กระตุนให

แพทยประจําและผูอํานวยการมีการสนทนาแลกเปล่ียนอยางสมํ่าเสมอ ท้ังอยางเปนทางการและไม

เปนทางการ    
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2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดระบบสวัสดิการเชิงโครงสราง:  

ใหกับแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เชน หองพักแพทย อาคารพักแพทย  

3) การจัดหาเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย: จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับ 

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป และแพทยเฉพาะทาง เชน เครื่องมือผาตัดศัลยกรรมกระดูก รวมทั้ง

สนับสนุนในการจัดระบบเครือขายในการดูแลผูปวยเฉพาะทาง เชน ผูปวยศัลยกรรมกระดูก ผูปวย

ตา เปนตน   

    7.4.1.4 บริบทของชุมชน: เปนปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของแพทย และการ 

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน แมวาบริบทของชุมชนจะไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและ

ผลกับความจําเปนของครอบครัว แตบริบทของชุมชนในแพทยคงอยูระยะตน (อายุ≤ 35 ป) มีความ 

สัมพันธโดยรวมกับความจําเปนของครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (r = .137) (ตารางท่ี 5.5) 

ผูวิจัยจึงขอเสนอ กลยุทธและนโยบายการคงอยูในดานบริบทของชุมชนท่ีเกี่ยวกับความจําเปนของ

ครอบครัว ดังนี้  

1) นโยบายการใหงานกับคูชีวิตของแพทย: ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

เดียวกับโรงพยาบาลชุมชน        

2) นโยบายการใหบุตรของแพทยไดโควตาเขาเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงกับโรงพยาบาลชุมชน: ท่ีมีคุณภาพไมแตกตางจากโรงเรียนในเขตเมือง นโยบายดังกลาว

ท้ัง 2 ขอ เปนตัวอยางจากตางประเทศ (Humphreys et al., 2002) ท่ีมีแผนการคงอยู แสดงถึงความ

สมดุลของชีวิตกับงานท่ีเสนอใหกับแพทยท่ีปฏิบัตงิานในเขตชนบท   

 

7.4.2 กลยุทธดานอุปทานของแพทย (Supply strategies): แมวากระทรวงสาธารณสุขจะมี 

กลยุทธเพ่ิมการผลิตแพทยมาตลอด แตขาดความตอเนื่องของกลยุทธดานการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน รวมท้ังขาดการประเมินผลท่ีชัดเจน กลยุทธนี้ คือ การรับ

ศึกษาในโควตาแพทยชนบท และรูปแบบการศึกษาในหลักสูตรการเรียนจากโจทยปญหาผูปวยใน

ชนบท (PBL) หรืออบรมรวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษา เปนรูปแบบใหนักศึกษามีความคุนเคยใน

การสัมผัสกับชีวิตความเปนอยูของปญหาชาวบานและบริบทของโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเพ่ิมการ   

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จากการสัมภาษณเชิงลึกของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดนครราชสีมา แพทยไดเสนอใหแพทยชนบทดีเดน เปนอาจารยแพทยชนบท (Role Model) ท่ี

สามารถถายทอดประสบการณในการทํางานใหกับนักศึกษาแพทย เปนผูสรางแรงบันดาลใจให

แพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชน ผูวิจัยเสนอกลยุทธและนโยบายการคงอยูดานอุปทานของแพทย

ดังนี้  
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7.4.2.1 ครูแพทยชนบทเปนอาจารยพิเศษ (Role Model): ในการสอนนักศึกษา 

แพทยในมหาวิทยาลัย ใหทางแพทยศาสตรศึกษาและโรงเรียนแพทยในมหาวิทยาลัยตาง ๆ กําหนด

หลักการใหพิจารณาครูแพทยชนบทดีเดน มาเปนอาจารยพิเศษในการสอนนักศึกษาแพทย  

7.4.2.2  การจัดการฝกอบรมแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวในขณะปฏิบัติงาน 

(In-service Training): กรณีศึกษาตอของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน เสนอใหจัดระบบหลักสูตร

การอบรมความรูตอเนื่องของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน อบรมเปนระยะโดยไมตองไปลาศึกษา

ตอ 3 ป ไดอนุมัติบัตรจากแพทยสภา เปนแพทยผูชํานาญการพิเศษหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ตัวอยางเชนสาขาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine) โดยไมตองลาศึกษา การปฏิบัติใหเปน

จริงในขอนี้ คงตองอาศัยนโยบายจากแพทยสภา โรงเรียนแพทย และกระทรวงสาธารณสุข เปน

แนวทางในการแกปญหาการศึกษาตอของแพทย และการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ใน

ระยะแรกสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทําโครงการเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว ป พ.ศ. 2552-2558 (สถาบันพระบรมราช

ชนก, 2552) โดยการจัดการฝกอบรมแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือสอบวุฒิบัตร

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว ระยะเวลา

ฝกอบรม 3 ป แพทยท่ีสมัครอบรมในโครงการจะใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ของตนเอง ในโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนสถาบันสมทบ ภายใตการดูแลของแพทยพ่ีเล้ียง (อาจารย) 

โดยไมตองลาศึกษา ไดรับสิทธิประโยชนของขาราชการตามปกติ เปนการสรางความสมดุลของ

ชีวิตกับงานของแพทย สอดคลองกับความตองการของประเทศ และโรงพยาบาลชุมชนในเขต

ชนบท          ท่ีตองการบริบาลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญตอการบริบาล

องครวมที ่    บูรณาการระหวางกายและจิต บุคคลและระบบเขาดวยกันอยางกลมกลืน โดยผานองค

ความรูของแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลชุมชนไมขาดแพทยประจําการ และแพทยชนบท

ไดรับการศึกษาตอเนื่องเปนแพทยเฉพาะทางโดยไมตองลาศึกษาตอในโรงเรียนแพทย ซ่ึงเม่ือจบ

แลวอาจไมกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนตามสัญญา เปนความสมดุลสอดคลองของความ

ตองการสวนบุคคล องคการหรือโรงพยาบาลชุมชน และชุมชนในเขตชนบท 

 

7.4.3 กลยุทธดานอุปสงคของแพทย (Demand Strategies): เปนกลยุทธกระจายแพทยลงสู 

ชนบท ตามระบบสารสนเทศดานภูมิศาสตร (GIS) และกลยุทธการบริหารบุคลากรแพทย ใน

ประเด็นแรกแมวาจะมีการแบงระดับของโรงพยาบาลชุมชนเปนระดับ 2.1-2.3 แตจากการสํารวจ

พบวา แพทยเปนจํานวนมากยังไมทราบระดับหรือศักยภาพของโรงพยาบาลตัวเอง ผูวิจัยจึงใช

ขอมูลทุติยภูมิในการตรวจสอบ ขอเสนอใหมีการประเมินผลการจัดระดับโรงพยาบาลควบคูไปกับ
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การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในระดับตาง ๆ รวมถึงการจัดสรรเบ้ียเล้ียงเหมาจายตามระดับ 

GIS วาสอดคลองกับลักษณะงานหรือไม การจัดจะสงผลตอการกําหนดโควตาแพทยเฉพาะทางให

ไมมากเกินไป เปนประเด็นท่ีตองติดตามประเมินผลตอไปอีกเชนกัน กลยุทธการบริหารบุคลากร

แพทย แบงเปน กลยุทธทางการเงิน และโครงการแพทยพ่ีเล้ียง สําหรับโครงการแพทยพ่ีเล้ียง ใน

ปจจุบันดําเนินการตอเนื่องในโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โดยการรับสมัครจาก

แพทยใชทุนปท่ี 1 ท่ีเขาฝกอบรมตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทย และจะปฏิบัติงานเปนแพทยพ่ี

เล้ียงในสาขา วิชาท่ีเลือกในปท่ี 2 และ 3 ของการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานท่ีศูนยแพทยศาสตร

ศึกษาในโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป แพทยพ่ีเล้ียงไดรับสิทธิอยูปฏิบัติงาน เพ่ือสอบวุฒิบัตรในสาขา

ตาง ๆ ไดแก อายรุศาสตร กุมารเวชศาสตร และสูต-ินรีเวชวิทยา อยูรอสอบ 1 ป สวนสาขา

ศัลยศาสตร และศัลยศาสตรออรโธปดิกส อยูรอสอบได 2 ป (สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิต

แพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท, 2552) ในสวนแพทยพ่ีเล้ียงในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนไดยก 

เลิกไป เนื่องจากรูปแบบในการทําไมแนนอน และขาดการติดตามและส่ือสารใหเขาใจในบทบาท

การคัดเลือกและการยอมรับแพทยพ่ีเล้ียง (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2546) การสัมภาษณแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบวา แพทยเม่ือมีปญหาในการปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล

ชุมชน มักจะคุยในหมูเพ่ือนแพทยประจํา มากกวาแพทยรุนพ่ีหรือแพทยผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ผูวิจัยจึงใหขอเสนอในการส่ือสารพูดคุย ระหวางผูอํานวยการและแพทยประจําท้ังรูปแบบทางการ

และไมเปนทางการ ในบรรยากาศการทํางานท่ีดีของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

(HA) กลยุทธทางการเงินแบงเปน มาตรการบังคับใชทุนภาครัฐ และมาตรการจูงใจดานคาตอบแทน 

ในประเด็นหลังไดกลาวแลวในประเด็นคาตอบแทนท่ีเหมาะสม สําหรับประเด็นมาตรการบังคับใช

ทุนภาครัฐ ผูวิจัยขอเสนอกลยุทธและนโยบายการคงอยู ดังนี้  

      7.4.3.1 มาตรการบังคับใชทุน: เสนอใหมีการติดตามประเมินผูท่ีไมปฏิบัติตาม

สัญญาและจายคาปรับเปนเงิน ผูวิจัยเสนอใหเพ่ิมเง่ือนไขการตอสัญญาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ฉบับท่ี 2 ใหมีอายุ 2 ป ถาผานการปฏิบัติงานใชทุนปท่ี 2 และ 3 ในโรงพยาบาลชุมชน

เรียบรอยแลว จึงจะมีการตอใบอนุญาตฉบับท่ี 3 ใหมีอายุ 5 ป และเม่ือครบ 5 ปใหมีการตอ

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยตองมีการศึกษาตอเนื่องครบตามเกณฑท่ีกําหนด และ

กําหนดใหโรงพยาบาลชุมชนมีการจัด ระบบสวัสดิการท่ีพัก พรอมครุภัณฑท่ีเหมาะสมใหกับแพทย

ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การเพ่ิมเง่ือนไขนี้ ทดแทนการปรับเพ่ิมคาปรับจาก 400,000 บาท 

เปน4 -10 ลานบาทนาจะไดขอยุติ และหมดปญหาไป  

 

 



 297 

7.4.3.2  การใหทุนการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล: เสนอใหมีการ 

ติดตามประเมินผูท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และจายคาปรับเปนเงินเชนเดียวกับมาตรการบังคับใชทุน 

ผูวิจัยเสนอใหปรับเง่ือนไขของสัญญาเปน การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนตนสังกัดในปแรก 

ไมอนุญาตใหเสียคาปรับเปนเงินกรณีไมปฏิบัติตามสัญญา แตเสนอใหแพทยสภาถอนการขึ้น

ทะเบียนวุฒิบัตรการเปนแพทยเฉพาะทาง สวนโรงพยาบาลชุมชนมีเง่ือนไขในการจัดหาเครื่องมือ

ทางการแพทย และการจัดระบบงานในโรงพยาบาลชุมชนใหเอ้ือตอแพทยเฉพาะทาง ในการปฏิบัติ 

งานไดตรงตามสาขาท่ีไดเรียนมา กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดนโยบายใหกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป ในการดูแลการปฏิบัติงานของแพทยเฉพาะทางใน

โรงพยาบาลชุมชน และรายงานผลการปฏิบัติงานของแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชน เปน

นโยบายการคงอยูของแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชน 

 

7.5 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป 

 

7.5.1 บทสรุปในภาพรวม: การพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของ 

ประเทศไทย เปนการศึกษาเปนครั้งแรกในประเทศไทย แบงเปน โมเดลการคงอยูของแพทยใน   

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) และโมเดลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะปลาย (อายุ > 35 ป) โมเดลนี้สามารถใชในการทํานายการ

คงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนในชวงปจจุบันไดภายในระยะ 1-2 ป หลังจากนั้นตองทําการ

สํารวจปจจัยการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนใหม เพ่ือปรับโมเดลใหสอดคลองกับสภาพ

ปจจุบัน การพัฒนาโมเดลการจดัการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีสงผลตอการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย สังเคราะหตอเนื่องจากการพัฒนาโมเดลการคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยระยะตน และระยะปลาย เปนประโยชนในการเช่ือมโยงการ

ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือการจัดการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีสงผลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน โมเดลนี้ใชในการประยุกตกลยุทธการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชน และทํานายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน นํามาเปนขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ เพ่ือแกปญหาของพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมา นําโมเดลท่ีพัฒนามาเปนประโยชนในเชิงทฤษฎี และสุดทายนํามาเปนขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายในระดับประเทศ เพ่ือเพ่ิมการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

และแกปญหาขาดแคลนแพทยในเขตชนบท และเขตกันดาร/เส่ียงภัยท่ีหางไกล  

 



 298 

7.5.2 ขอจํากัดในการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการ ซ่ึงผูวิจัยไดกลาวมา 

บางแลว ขอนํามาสรุปอีกครั้งดังนี ้

7.5.2.1  ฐานขอมูลจํานวนแพทยคงอยูในโรงพยาบาลชุมชนท่ีปฏิบัติงานจริงไมมี  

มีแตจํานวนแพทยตามบัญชีถือจายเงินเดือน (จ.18) ซ่ึงสูงกวาความเปนจริง  

7.5.2.2  การสํารวจขอมูลท้ังผูอํานวยการและแพทยประจําการ ไดรับความรวมมือ 

จากแพทยในการตอบแบบสอบถาม ไมมากเทาท่ีควร ผูอํานวยการมักจะใหแพทยใชทุนปท่ี 1-3 

ตอบแทน เพราะทานอาจคิดวาขอมูลนาจะตรงมากกวา ซ่ึงผิดวัตถุประสงคของการวิจัย ท่ีตองการ

กลุมแพทยใชทุนครบเทานั้น ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถเลือกสงแบบสอบถามถึงแพทยโดยตรงเนื่องจาก

ฐานขอมูลไมชัดเจน  

7.5.2.3  การออกแบบการวิจัยเพ่ือใหครอบ คลุมขอมูลของแพทยคงอยูทุกประเภท  

ทําไดคอนขางยาก เนื่องจากแพทยแยกประเภทในตําแหนงผูอํานวยการและแพทยประจํา แพทย 

เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง แพทยใชทุนครบและอยูระหวางการใชทุนปท่ี 1-3 ทําให

คอนขางยากในการจําแนกขอคําถาม การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยพยายามใชขอมูลท่ี

สามารถวิเคราะหไดทุกกลุมใหมากท่ีสุด ตามความหมายนิยามปฏิบัติการท่ีกําหนดไว  

7.5.2.4  สถานการณภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตัวอยางเชน หลักเกณฑ 

การจายเบ้ียเล้ียงเหมาจายเขตปกต/ิกันดารฉบับใหม (ฉบับท่ี 4) ท่ีเพ่ิงออกในเดือนธันวาคม พ.ศ.

2551 และมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 กอนหนาการสํารวจการคงอยูของแพทยไมกี่

เดอืน แตในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขประกาศวาจะมีการทบทวนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

ในอนาคตผูวิจัยไมสามารถบอกไดวาหลักเกณฑนี้จะยังคงอยูหรือไม รวมทั้งจะมีการปรับเปล่ียนไป

อยางไร เพราะขึ้นกับสถานการณภายในของกระทรวงสาธารณสุข ชมรมแพทยชนบท รวมถึง

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนแตละบุคคลดวย ผลของการเปล่ียนแปลงนาจะสงผลตอการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชนโดยตรง  

 

7.5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน: จากขอจํากัดใน 

การวิจัย ผูวิจัยจึงขอเสนอการวิจัยในอนาคตดังนี้  

7.5.3.1  เสนอใหมีการสํารวจการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนทุกป อยาง 

นอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือทราบสถานการณการคงอยูท่ีเปนจริงเชนเดียวกับในอดีตท่ีผานมา ซ่ึงแตเดิม

กองสาธารณสุขภูมิภาคเปนผูดําเนินการ แตในปจจุบันไมมีเจาภาพในการดําเนินการชัดเจน  
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7.5.3.2  ในการสํารวจการคงอยูของแพทย อาจเพ่ิมเติมสาเหตุการคงอยู และความ 

ตั้งใจในการคงอยูหรือลาออกดวยเหตุผลอะไร เพ่ือนํามาพัฒนาเปนกลยุทธและนโยบายการคงอยูท่ี

ทันตอเหตุการณ  

7.5.3.3  การจําแนกกลุมแพทยคงอยูแตละกลุมในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือศึกษา 

ปจจัยการคงอยู จะทําใหทราบสาเหตุการคงอยู ความตัง้ใจในการคงอยูและความต้ังใจในการ

ลาออก รวมถึงเหตุผล ตัวอยางเชน กลุมแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชน หาปจจัยหลักท่ีมี

อิทธิพลตอการคงอยูของแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือกําหนดนโยบาย ปรับสัญญา

การใหทุน และการกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น.  
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นิลเนตร วีระสมบัติ. 2548. ปญหาการลาออกของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน. รายงานประกอบ

การศึกษาวิชา รศ. 813 การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

นิสดารก เวชยานนท. 2546. กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย.รัฐประศาสนศาสตร. 2 

(มกราคม-เมษายน): 9-39. 

นิสดารก เวชยานนท. 2551. มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย. กรุงเทพฯ: กราฟโก ซิสเต็มส. 

ประยงค เต็มชวาลา. 2529. รายงานการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลกระทบตอทัศนคติของนักศึกษา

แพทยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในชนบท. ศูนยประสานงานทางการแพทยและ

สาธารณสุข.  

ประเวศ วะสี. 2543. บนเสนทางชีวิตขบวนการแพทยชนบทในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

หมอชาวบาน. 

ปรีดา แตอารักษ, ปาณบดี เอกะจัมปกะ, สุทธิสารณ วัฒนมะโน และสุรศักดิ์ อธิคมานนท. 2543. 

การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหนา ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒ.ิ 

วารสารวิชาการสาธารณสุข. 9 (ตุลาคม-ธันวาคม): 450-459. 

พินิจ ฟาอํานวยผล, ปาณบดี เอกะจัมปกะ, รุจิรา ทวีรัตน และ นิธิศ วัฒนมะโน. 2550. ระบบบริการ

สุขภาพไทย. ใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550. สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 

บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. หนา 249-

333. คนวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 จาก http://www.moph.go.th/ops/health_50 

พิชิต พิทักษเทพสมบัต.ิ 2547. การสํารวจโดยการสุมตัวอยาง: ทฤษฎีและปฏิบัต ิ(The Sample 

Survey: Theory and Practice). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเสมาธรรม. หนา 548-549. 

พิเชฐ บัญญัติ. 2548. เวชศาสตรชนบท (Rural Medicine). คนหาวันท่ี 5 มิถุนายน 2551 จาก 

http://www.bantakhospital.com/bantak/modules 

 

 

 

 



 303 
 
 

พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย. 2549. การสรางแรงจูงใจใหแพทยทํางานอยูในชนบทไดยาวนาน. ใน 

การดําเนินงานของชมรมแพทยชนบทรุนท่ี 21 แพทยชนบท...จิตวิญญาณท่ีไมเคย

เปลี่ยนแปลง เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทยชนบทประจําป 2549.  พงศเทพ      

วงศวัชรไพบูลย, เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรต,ิ อารักษ วงศวรชาติ และคณะกรรมการ

ชมรมแพทยชนบท. กรุงเทพมหานคร: สรางส่ือ. หนา 48-75. 

พรเพ็ญ เพชรสุขศิร.ิ 2541. การสรางมาตรวัด. พิมพครั้งท่ี 3. พิษณุโลก: โรงพิมพโกลบอลพริ้นท. 

แพทยสภา. 2548. ขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. 2548. คนวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 จาก 

http://www.tmc.or.th 

แพทยสภา. 2550ก. สถิติแพทย. คนวันท่ี 17 ธันวาคม 2550 จาก http://www.tmc.or.th 

แพทยสภา. 2550ข. ประวัติความเปนมาของแพทยสภา. แพทยสภาสาร. (เมษายน-มิถุนายน): 92-98. 

คนวันท่ี 16 ธันวาคม 2550 จาก http://www.tmc.or.th 

แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข. 2546. ปญหาแพทยลาออก. เอกสารประกอบการสัมมนา 

ปญหาแพทยลาออก วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546. หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยาบาลราชวิถี. แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข. 

มติชน. 2551 (21 กรกฎาคม). สธ.สกัด ‘แพทย’ สมองไหล เพ่ิมคาปรับใชทุนเปน 10 ล.: 1, 13. 

มูลนิธิแพทยชนบท. 2550. แพทยชนบทดีเดน กองทุนนายแพทยกนกศักดิ์ พูลเกษร พุทธศักราช 

2550. กรุงเทพฯ: สรางส่ือ. 

โยธี ทองเปนใหญ, พวงเพ็ญ อํ่าบัว, สุรสิทธ์ิ จิตรพิทักษเลิศ และภาวสุทธ์ิ สุภาสัย. 2550. การ

ประเมินการดําเนินการโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. 

วิจารณ พานิช. 2533. สมองไหล: ผลกระทบตอวงการแพทยไทย. จุลสารชมรมแพทยชนบท. 13: 

22. 

สงวน นิตยารัมภพงศ. 2549. บนเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: 

สพิจิตร.  
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สถาบันพระบรมราชชนก. 2552 (11 พฤศจิกายน). ท่ี สธ 0203.03.3/687. รับสมัครแพทยในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของแพทยเวชศาสตรครอบครัว ปการศึกษา 2553.  

สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ อารี วัลยะเสว.ี 2542. รายงานวิชาการ “การกระจาย

กําลังคนดานสุขภาพในพื้นท่ีชนบทของประเทศไทย”.  Health Management and 

Financing Study Project ADB TA. 2997-THA. 

สรรัตน เลอมานุวรรัตน, พิเศก ทองสวัสดิ์วงศ, ไพรัตน สุขสโมสร, สายลักษณ พิมพเกาะ, ประภัสร 

อัศวเผา และโยธี ทองเปนใหญ. 2551. คายสรางเสริมประสบการณนักศึกษาแพทย 

นวัตกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร. ใน การประชุมวิชาการ แพทยศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 9 นวัตกรรมการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา. นครราชสีมา: 

สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร.ี หนา 22-23. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2548. รายงานทรัพยากรสุขภาพ ป 2547. สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร.คนวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2549 จาก http://bps.ops.moph.go.th/Res47.pdf 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2549. รายงานทรัพยากรสุขภาพป 2548. สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร. 

สํานักงาน ก.พ. 2551. คาตอบแทนในระบบราชการ. สํานักงาน ก.พ. คนวันท่ี 18 ตุลาคม 2551 จาก 

http://www.oscs.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000964 

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท. 2552 (24 ตุลาคม). ประกาศ 

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  เร่ืองการรับสมัครแพทย

พ่ีเลี้ยง โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ประจําป 2553.  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2544 (25 ตุลาคม). ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการ

จายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2544.  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2549 (14 มิถุนายน).ท่ี สธ 0205.03.3/ว286. ประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2549. 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กองการเจาหนาท่ี. 2550. ขอมูลการลาออกของเจาหนาท่ี 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย. 2551 (28 พฤศจิกายน). ท่ี สธ 

0201.042.1/ว 994. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายคาตอบแทน แนบทาย

ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายคาตอบ แทนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงาน

ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551.  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สํานักบริหาร. กลุมกฎหมาย. 2552 (5 กุมภาพันธ). ท่ี สธ 

0201.042.1/ว 100. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายคาตอบแทน แนบทาย

ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายคาตอบ แทนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงาน

ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552.  

สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.1). 2552. มองรอบโลก: บทเรียนจากอังกฤษ 

วิกฤติการเงินในระบบบริการสุขภาพจากการเพ่ิมคาตอบแทนหมอ. ผีเส้ือขยับปก. 2 

(มกราคม-กุมภาพันธ): 4-5. 

สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.2).2552. สกูปพิเศษ: เงิน จะเปนทางออกหรือ

ทางตันของการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคน. ผีเส้ือขยับปก. 2 (มกราคม-

กุมภาพันธ): 9-19. 

สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ 2547. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตามราคาประจําป จําแนกตามภาค และ

จังหวัด พ.ศ. 2538-2545. คนวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 จาก 

http://www.nso.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_9/9.7-1.xls 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. 2550. โครงการคัดเลือกแพทยประจําดีเดนใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร.ี 2510 (14 เมษายน). หนังสือราชการ ท่ี 0403/ 5055. การแกปญหา

แพทยไปตางประเทศกันมาก.  

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ. 2548. เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: สามลดา. 

สุพัตรา ศรีวนิชชากร และคณะ. 2535. การศึกษาเร่ืองอัตราการศึกษาตอของแพทยเปนแพทยเฉพาะ

ทาง. กระทรวงสาธารณสุข. 

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ. 2547. สาธารณสุขชนบท (Rural Health). นนทบุร:ี มูลนิธิแพทยชนบท.  

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ. 2549. 2 ทศวรรษกองทุนนายแพทยกนกศักดิ์ พูลเกษร. กรุงเทพฯ: สรางส่ือ. 
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สุภางค จันทวานิช. 2546. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ. 2551. โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทกับการแกไขปญหาความขาด

แคลนแพทยของกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 17 (พฤศจิกายน-

ธันวาคม): SVII1906-SVII1914.  

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ. 2545. การสาธารณสุขไทย 2542-2543.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. คนวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 จาก 

http://www.moph.go.th/ops/health_45 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ. 2546. 25 ป ขบวนการแพทยชนบทกับแผนดินไทย. กรุงเทพมหานคร: 

สรางส่ือ.  

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ. 2548. การสาธารณสุขไทย 2544-2547.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. คนวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 จาก 

http://www.moph.go.th/ops/health_48 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ. 2551. การสาธารณสุขไทย 2548-2550.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก. คนวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 จาก 

http://www.moph.go.th/ops/health_50  
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เรื่อง   ขออนุญาตสัมภาษณแพทย 
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 เนื่องดวย ดิฉัน นางสาว (แพทยหญิง) นิลเนตร วีระสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก คณะ      

รัฐประศาสนศาสตร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management-HRM) 

รหัสนักศึกษา 4720142007 ไดรับอนุมัติขอเสนอวิทยานิพนธ ในหัวขอ “การคงอยูของแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย” โดยทําการสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธผานเรยีบรอย

แลว ในการเก็บขอมูลงานวิจัยในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลชุมชน จําเปนตองทําการสัมภาษณแพทยท่ี

ปฏิบัติงานครบการใชทุน 3 ปแรก และยังคงอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปจจุบัน โดยอาจไปศึกษา
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ฝายบริหารท่ัวไป  

โทร 0-4441-9282, 0-4428-6713 โทรสาร ตอ 126        
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รายช่ือโรงพยาบาล จํานวนแพทยและวัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ 

 

ที่ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จํานวนแพทย (คน) วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ 

1 โรงพยาบาลพระทองคํา (CMU) 1 15 มีนาคม 2551 

2 โรงพยาบาลครบุร ี 3 21 มีนาคม 2551 

3 โรงพยาบาลสีคิ้ว 2 24 มีนาคม 2551 

4 โรงพยาบาลโนนสูง 4 26 มีนาคม 2551 

5 โรงพยาบาลดานขุนทด 1 29 มีนาคม 2551 

6 โรงพยาบาลโนนไทย 1 31 มีนาคม 2551 

7 โรงพยาบาลชุมพวง 1 3 เมษายน 2551 

8 โรงพยาบาลแกงสนามนาง 1 4 เมษายน 2551 

9 โรงพยาบาลสูงเนิน 1 7 เมษายน 2551 

10 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 1 7 เมษายน 2551 

11 โรงพยาบาลจักราช 2 8 เมษายน 2551 

12 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 3 8 เมษายน 2551 

13 โรงพยาบาลวังน้ําเขียว 2 9 เมษายน 2551 

14 โรงพยาบาลปกธงชัย 2 9 เมษายน 2551 

15 โรงพยาบาลพิมาย 5 10 เมษายน 2551 

16 โรงพยาบาลโชคชัย 2 18 และ22 เมษายน 2551 

17 โรงพยาบาลโนนแดง 1 18 เมษายน 2551 

18 โรงพยาบาลคง 2 21 เมษายน 2551 

19 โรงพยาบาลบัวใหญ 1 21 เมษายน 2551 

20 โรงพยาบาลขามสะแกแสง และ CMU 2 22 เมษายน 2551 

21 ศูนยแพทยชุมชน (CMU) เทพารักษ 1 23 เมษายน 2551 
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หัวขอการสัมภาษณปญหาการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  

 

มโนทัศน/ประเด็นท่ีศึกษา คําถาม/ประเด็นซักตอเนื่อง 

1.ทําไมทานถึงยังปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  

   ชุมชนแหงนี ้

1. ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชนโดยไมยายออกจากพ้ืนท่ี 

2.  ทานวางแผนในการปฏิบัติงานในรพ.ชุมชนแหงนี้

นานแคไหน 

3. มีจุดประสงคในการปฏิบัติงานในรพ.ชุมชนแหงนี้

กอนยายไปแหงอ่ืนหรือไม 

4. ถามีการยายสถานท่ีปฏิบัติงานจะยายไปอยูแหงไหน 

 

2. ทานมีการวางแผนในการศึกษาตอหรือโอกาส

ความกาวหนาในการทํางานราชการอยางไร 

1. มีแฟนหรือคูชีวิตในการวางแผนรวมกันหรือไม 

2. ครอบครัวมีสวนรวมในการวางแผนดวยหรือไม 

3. ปญหาในการทํางานท่ีโรงพยาบาลชุมชนแหง

นี้มีหรือไม 

1.ทานมีปญหาในการทํางานกับเพ่ือนรวมงานหรือไม 

2. การทํางานรวมกับทีมงานมีสวนในการจูงใจใหคงอยูใน

รพ.แหงนี้หรือไม 

3. ผูบริหารมีสวนในการจูงใจใหคงอยูในรพ.ชุมชนแหงนี้

หรือไม 

4. ทานรูสึกวารพ.ชุมชนแหงนี้มีระบบในการทํางานเปน

อยางไร กฎมากไปหรือยืดหยุน 

4. ภาระงานในการทํางานรพ.ชุมชนแหงนี้มีสวน

ในการทําใหทานอยากยายออกหรือมีผลตอการ

ปฏิบัติงานในรพ.ชุมชนแหงนี้หรือไม 

1. เพ่ือนรวมงาน และระบบการทํางานเปนทีมชวยลดภาระ

งานของทานบางหรือไม 

2. การทํางานในรพ.ชุมชนเกิดความสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ

หรือไม 
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มโนทัศน/ประเด็นท่ีศึกษา คําถาม/ประเด็นซักตอเนื่อง 

5. ทานรูสึกวางานในรพ.ชุมชนเหมาะสมกับตัว

ทานหรือไม ทานรูสึกอยางไรถาตองออกจากรพ.

ชุมชนแหงนี้  

1. ชวยอธิบายความรูสึกของความเหมาะสมสอดคลองตาม

ความรูสึกของทาน 

6. ทานรูสึกพึงพอใจในการทํางานของทาน

หรือไม 

1. ชวยอธิบายความพึงพอใจในการทํางานในความรูสึก

ของทาน 

7. ทานรูสึกผูกพันกับรพ.ชุมชนแหงนี้หรือไม 1. ชวยอธิบายความผูกพันตอองคการตามความรูสึกของ

ทาน 

8. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคงอยูของ

แพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

1. เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนแหงนี ้

2. นโยบายในระดับประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ง 

 

หนังสือนําเพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามแพทยโรงพยาบาลชุมชน 

 

 
ท่ี  0027.3/ว พิเศษ           โรงพยาบาลสูงเนิน  จ. นครราชสีมา 30170 

    

26 มีนาคม 2552 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาล………..........................จังหวัด.................................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) แบบสอบถามจํานวน ........ชุด  2) สมุดโนต “โลกสดใสดวยมือเรา” จํานวน....เลม 

 

 เนื่องดวย ดิฉัน พญ. นิลเนตร วีระสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย รหัสนักศึกษา 4720142007 ไดรับอนุมัติจากทางสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร ในการทําวิทยานิพนธ ในหัวขอ “การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนของประเทศไทย” ในปจจุบันดิฉันยังปฏิบัติงานคงอยูในรพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซ่ึงเปน

โรงพยาบาลชุมชน ระดับ 2.2 (90 เตียง) ในการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จําเปนตองขอความ

รวมมือจากแพทยทุกทานท่ียังคงปฏิบัติงานอยูในรพ.ชุมชน ตั้งแตทานผูอํานวยการโรงพยาบาล 

แพทยใชทุนป 1 ท่ีหมุนเวียนเพ่ิมพูนทักษะ แพทยใชทุนป 2 แพทยใชทุนป 3 แพทยท่ีครบใชทุน

แลว ท้ังแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทยเฉพาะทาง ท่ียังคงปฏิบัติงานตอเนื่องในรพ.ชุมชน ชวย

สละเวลา ตอบแบบสอบถามทุกขอ รวมท้ังคําถามปลายเปดตามขอเท็จจริงและความรูสึกนึกคิดของ

ทาน ขอความอนุเคราะหใหเจาหนาท่ีธุรการ รพ.ชุมชนแตละแหงชวยรวบรวมสงใหกับทาง         

รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2552   
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 ในการนี้ ผูวิจัยขอมอบของท่ีระลึกใหกับทานผูอํานวยการ แพทยทุกทานท่ีสละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถาม รวมถึงเจาหนาท่ีธุรการท่ีชวยติดตามรวบรวมแบบสอบถาม ทานละ 1 เลม กรณี

แบบสอบ ถามไมเพียงพอ ทานอาจจะ Xerox เพ่ิมได และถาทานตองการสมุดโนตเพ่ิมเนื่องจากไม

เพียงพอ กรุณาแจงกลับพรอมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะดําเนินการใหทานตอไป ผลการวิจัยสวนหนึ่ง

จะไดนํามาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชน หากทานของใจหรือ

ติดขัดประการใด ชวยแจงกลับท่ีธุรการ รพ.สูงเนินโทร 0-4441-9282, 0-4428-6713 ตอ 121 หรือ 

มือถือผูวิจัย 081-8792630 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป จะเปนพระคุณยิ่ง  

 

       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                

              (นางสาว นิลเนตร วีระสมบัต)ิ 

                                                                         นายแพทยเช่ียวชาญ   

                                                                         รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทร 0-4441-9282, 0-4428-6713 โทรสาร ตอ 126  มือถือผูวจิัย 081-8792630 หรือ 

nilnetrv@gmail.com                                    

หมายเหต-ุ กรอกขอมูลทาง webside ไดทาง www.sungneohos.org  



ภาคผนวก จ 

 

แบบสอบถามการศึกษา                                                                        

“การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย” 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้สรางข้ึนเพื่อใชในการศึกษาเรื่อง “การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย” 

วัตถุประสงคของแบบสอบถาม ตองการทราบขอเท็จจริงและความรูสึกนึกคิดจากประสบการณตรงของทานเกี่ยวกับปจจัย

หลักท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย กรุณาใหขอมูลและความรูสึกนึกคิดของทาน

ตามความเปนจริงมากท่ีสุด  

2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ตอน  

 

ตอนที่ 1   ลักษณะสวนบุคคล  จํานวน   12   ขอ 

ตอนที่ 2   การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จํานวน     4    ขอ 

ตอนที่ 3   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน  จํานวน    25   ขอ 

ตอนที่ 4   ความพึงพอใจของแพทย  จํานวน    15   ขอ 

ตอนที่ 5   ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จํานวน     4    ขอ 

3.  ขอความอนุเคราะห ผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ กรณีมีขอเสนอแนะ  สามารถเขียน

แนะนําหรือเพิ่มเติมขอคําถามไดทายแบบสอบถาม ขอความรวมมือจากธุรการโรงพยาบาลกรุณารวบรวมจากทาน

ผูอํานวยการและแพทยทุกทาน สงทางไปรษณียในซองท่ีมอบพรอมมาให สงใหผูวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน 

2552 คําตอบของทานจะถือเปนความลับและนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น 

 ขอมูลท่ีไดเปนสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูวิจัย และรายงานผลการวิจัยครั้งนี้ สวน

หนึ่งนํามาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย โดยมิได

กระทบกระเทือนผูตอบคําถามหรือโรงพยาบาลหรือสถาบันแตอยางใด ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ

โรงพยาบาลและแพทยทุกทานเปนอยางสูง ท่ีไดกรุณาสละเวลาและใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนในการศึกษา

การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน    

ผูวิจัย : แพทยหญิง นิลเนตร วีระสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

โรงพยาบาลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170  

โทรศัพท 0-4428-6713, 0-4441-9282 โทรสาร ตอ 126 

นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  

คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

E-mail: nilnetrv@gmail.com , nilnetrv@chaiyo.com  โทรศัพทมือถือ: 081-879-2630  
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ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

57. กรุณาระบุปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ขอในการคงอยูในรพ.ชุมชนของทาน (เรียงจากมากไปหา

นอย) 

1)........................................................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................................................ 

3)........................................................................................................................................................ 

4)........................................................................................................................................................ 

5)........................................................................................................................................................ 

58. ทานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชนตอกระทรวงสาธารณสุข 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

59. ทานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชนตอโรงเรียนแพทย 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

60. ทานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคงอยูของแพทยในรพ.ชุมชนตอรัฐบาล 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



ภาคผนวก ฉ 

การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Measures of Collinearity)  
 

ตารางที่ ฉ.1 สัมประสิทธ์ิตัวแปรอิสระของสมการโครงสรางหลักการคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Coefficients) 

                     
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics 

ตัวแปรอิสระในสมการหลัก (RET) 
B Std. Error Beta 

t Sig 
Tolerance VIF 

คาคงท่ี (Constant) .407 .985  .413 .680   

เพศ (ชาย =1) (SEX) -.375 .257 -.085 -1.460 .145 .930 1.075 

สถานภาพสมรส (สมรส = 1) (MAR) 1.082 .260 .246 4.158 .000 .888 1.126 

การต้ังถิ่นฐานท่ีอยู (ชนบท =1) (HAB) -.315 .377 -.049 -.837 .403 .910 1.099 

วิชาชีพท่ัวไป (GP=1) (GP) .173 .291 .037 .594 .553 .792 1.263 

การรับเขาศึกษา (ชนบท=1) (EN) -.260 .261 -.059 -.993 .321 .899 1.113 

รูปแบบการศึกษา (PBL=1) (L) -.447 .253 -.101 -1.765 .079 .947 1.056 

ความพึงพอใจของแพทย (PSAT) .462 .245 .122 1.883 .061 .739 1.353 

ความจําเปนของครอบครัว (KIN) -.811 .574 -.086 -1.413 .159 .845 1.184 

ลักษณะงาน (JOB) .009 .004 .147 2.470 .014 .875 1.143 

ลักษณะรายได (INC) 3.85E-006 .000 .035 .582 .561 .851 1.176 

บริบทของงาน (CON) .186 .790 .015 .236 .814 .789 1.268 

บริบทของชุมชน (COM) 1.027 .467 .130 2.199 .029 .891 1.122 
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ตารางที่ ฉ.2 การวินิจฉัยความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระในสมการโครงสรางหลักการคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) ของแพทยในรพ.ชุมชน (Collinearity Diagnostics) 

                  

สัดสวนของคาแปรปรวนของตัวแปร (Variation Proportion) 

คาคงท่ี เพศ สมรส ที่อยู 
วิชาชีพ 

ทั่วไป 

รับเขา 

ศึกษา 

รูปแบบ 

ศึกษา 

พึง 

พอใจ 
จําเปน 

ลักษณะ 

งาน 

ลักษณะ 

รายได 

บริบท 

งาน 

บริบท 

ชุมชน 

มิติ 

(Dimension) 

คาไอเคน 

(Eigenvalue) 

เง่ือนไขจํานวนของการ 

คดเลือกแบบจําลอง 

(Condition index) 
(Constant) (SEX) (MAR) (HAB) (GP) (EN) (L) (PSAT) (KIN) (JOB) (INC) (CON)  (COM) 

1 9.869 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .669 3.841 .00 .03 .12 .00 .00 .27 .23 .00 .05 .00 .00 .00 .00 

3 .501 4.437 .00 .15 .25 .00 .06 .14 .02 .00 .15 .00 .00 .00 .00 

4 .483 4.521 .00 .03 .00 .00 .01 .44 .55 .00 .01 .00 .00 .00 .00 

5 .380 5.097 .00 .50 .18 .01 .00 .01 .18 .00 .02 .02 .00 .00 .02 

6 .317 5.583 .00 .18 .41 .00 .03 .02 .00 .00 .53 .01 .00 .00 .00 

7 .268 6.068 .00 .04 .00 .01 .64 .00 .00 .00 .14 .02 .00 .02 .00 

8 .162 7.796 .00 .03 .01 .01 .17 .01 .01 .00 .00 .87 .00 .01 .02 

9 .154 8.018 .00 .00 .01 .18 .00 .06 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .73 

10 .104 9.753 .00 .02 .01 .70 .01 .03 .02 .01 .03 .00 .06 .04 .17 

11 .061 12.739 .00 .00 .01 .00 .04 .01 .00 .00 .04 .05 .55 .28 .02 

12 .022 21.422 .15 .01 .00 .02 .01 .00 .00 .31 .01 .00 .33 .64 .04 

13 .011 30.154 .84 .00 .00 .06 .03 .00 .00 .67 .00 .02 .05 .00 .00 

. 
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ตารางที่ ฉ.3 สัมประสิทธ์ิตัวแปรอิสระของสมการโครงสรางหลักการคงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (Coefficients) 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics 
ตัวแปรอิสระในสมการหลัก (RET) 

B Std. Error Beta 
t Sig 

Tolerance VIF 

คาคงท่ี (Constant) -.394 2.475  -.159 .874   

เพศ (ชาย =1) (SEX) 1.943 .914 .102 2.125 2.125 .891 1.123 

สถานภาพสมรส (สมรส = 1) (MAR) 3.915 .887 .214 4.411 4.411 .868 1.152 

การต้ังถิ่นฐานท่ีอยู (ชนบท =1) (HAB) -.412 .825 -.025 -.499 -.499 .794 1.259 

วิชาชีพท่ัวไป (GP=1) (GP) 3.864 .726 .278 5.323 5.323 .751 1.332 

การรับเขาศึกษา (ชนบท=1) (EN) -.566 .721 -.042 -.784 -.784 .723 1.383 

รูปแบบการศึกษา (PBL=1) (L) -2.840 .755 -.178 -3.763 -3.763 .912 1.097 

ความพึงพอใจของแพทย (PSAT) -1.039 .618 -.092 -1.681 -1.681 .689 1.452 

ความจําเปนของครอบครัว (KIN) -1.104 1.398 -.039 -.790 -.790 .842 1.187 

ลักษณะงาน (JOB) .002 .010 .008 .168 .168 .910 1.099 

ลักษณะรายได (INC) 7.22E-005 .000 .261 4.926 4.926 .727 1.375 

บริบทของงาน (CON) 5.955 2.029 .151 2.934 2.934 .773 1.293 

บริบทของชุมชน (COM) 2.562 1.206 .107 2.124 2.124 .811 1.233 
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ตารางที่ ฉ.4  การวินิจฉัยความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระในสมการโครงสรางหลักการคงอยูระยะตน (อายุ > 35 ป) ของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

                     (Collinearity Diagnostics) 

                      

สัดสวนของคาแปรปรวนของตัวแปร (Variation Proportion) 

คาคงท่ี เพศ สมรส ที่อยู 
วิชาชีพ 

ทั่วไป 

รับเขา 

ศึกษา 

รูปแบบ 

ศึกษา 

พึง 

พอใจ 
จําเปน 

ลักษณะ 

งาน 

ลักษณะ 

รายได 

บริบท 

งาน 

บริบท 

ชุมชน 

มิติ 

(Dimension) 

คาไอเคน 

(Eigenvalue) 

เง่ือนไขจํานวนของการ 

คดเลือกแบบจําลอง 

(Condition index) 
(Constant) (SEX) (MAR) (HAB) (GP) (EN) (L) (PSAT) (KIN) (JOB) (INC) (CON)  (COM) 

1 10.221 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .828 3.514 .00 .00 .00 .00 .01 .08 .62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

3 .484 4.597 .00 .01 .00 .02 .04 .42 .33 .00 .05 .00 .00 .00 .00 

4 .409 4.996 .00 .00 .02 .01 .23 .10 .01 .00 .34 .00 .00 .00 .00 

5 .279 6.055 .00 .01 .00 .05 .46 .00 .00 .00 .40 .00 .00 .01 .00 

6 .207 7.032 .00 .12 .03 .02 .01 .07 .00 .00 .01 .61 .00 .00 .00 

7 .164 7.904 .00 .01 .00 .69 .06 .21 .00 .00 .02 .03 .00 .00 .11 

8 .139 8.569 .00 .02 .43 .03 .00 .06 .01 .00 .09 .12 .00 .01 .27 

9 .115 9.444 .00 .57 .38 .06 .02 .04 .01 .00 .02 .12 .00 .00 .05 

10 .077 11.521 .01 .18 .09 .06 .01 .00 .00 .02 .02 .06 .09 .08 .53 

11 .049 14.511 .00 .00 .02 .00 .15 .02 .00 .00 .05 .00 .66 .25 .01 

12 .020 22.859 .24 .04 .04 .06 .00 .00 .02 .22 .01 .01 .24 .63 .00 

13 .010 31.661 .75 .03 .03 .00 .02 .00 .00 .76 .00 .04 .00 .01 .02 

 



ภาคผนวก ช 

ผลการทดสอบฐานคติของสมการถดถอย 
 

ตารางที่ ช.1 สถิติคาคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการประมาณ หรือ สวนเหลือ (Residuals Statistics a) 

                    ของสมการโครงสรางหลักของแพทยคงอยูระยะตน (อายุ ≤ 35ป)  

 

 คาตํ่าสุด (Min) คาสูงสุด (Max) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน จํานวน (N) 

คาประมาณของตัวแปรตาม 

(Predicted Value) .94 6.04 3.40 .874 283 

คาคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก 

การประมาณ (Residuals) -3.763 7.365 .000 2.016 283 

คาประมาณของตัวแปรตาม 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

(Std. Predicted Value) -2.817 3.014 .000 1.000 283 

คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Std. Residuals) -1.826 3.574 .000 .978 283 

 

หมายเหตุ: a. ตัวแปรตาม: การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (RET) 
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ภาพที่ ช.1 Normal (P-P) Plot of Regression Standardized Residual ของสมการคงอยูระยะตนของแพทย 

 

ภาพท่ี ช.1 Probability Plot ของสวนเหลือจากสมการถดถอยของตัวแปรตาม (RET) การคง

อยูระยะตน (อายุ ≤ 35 ป) ของแพทย พบวา สมการถดถอยมีความเหมาะสม คือเปนเสนตรงและมี

อํานาจการทํานายอยูในเกณฑพอใจระดับหนึ่ง เพราะคา Observed อยูบนเสนตรง แตบางสวนอยู

นอกเสนตรง ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนระดับหนึ่ง ภาพท่ี ช.2 แสดง Histogram ของสวนเหลือพบการ

กระจายปกติของสวนเหลือ แตคอนขางเบไปทางซายเล็กนอย ภาพท่ี ช. 3 แสดง Scatter Plot หรือ

การลงจุดกระจายของคาคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการประมาณ หรือสวนเหลือ (Residuals) พบการ

กระจายปกติของสวนเหลือของตัวแปรตาม แตคอนขางเบไปทางขวาเล็กนอย แสดงวาเปนไปตาม

ขอสมมติฐาน และไมมีขอจํากัดของการวิเคราะหถดถอย 

 



 352 

Regression Standardized Residual

43210-1-2

Fr
eq

ue
nc

y

40

30

20

10

0

Histogram

Dependent Variable: RET

 Mean =-3.7E-16
 Std. Dev. =0.978

N =283

 
ภาพที่ ช.2 Histogram of Regression Standardized Residuals ของสมการคงอยูระยะตนของแพทย 
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ภาพที่ ช.3  Scatter plot of Regression Standardized Residuals ของสมการคงอยูระยะตนของแพทย 
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ตารางที่ ช.2 สถิติคาคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการประมาณ หรือ สวนเหลือ (Residuals Statisticsa) 

                    ของสมการโครงสรางหลักของแพทยคงอยูระยะตน (อายุ > 35ป)  

 

 คาตํ่าสุด (Min) คาสูงสุด (Max) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน จํานวน (N) 

คาประมาณของตัวแปรตาม 

(Predicted Value) 1.35 24.56 14.02 4.290 306 

คาคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก 

การประมาณ (Residuals) -13.911 12.222 .000 5.240 306 

คาประมาณของตัวแปรตาม 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

(Std. Predicted Value) -2.952 2.457 .000 1.000 306 

คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Std. Residuals) -2.602 2.286 .000 .980 306 

 

หมายเหตุ: a. ตัวแปรตาม: การคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน (RET) 
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ภาพที่ ช.4 Normal (P-P) Plot of Regression Standardized Residual ของสมการคงอยูระยะปลายของแพทย 
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ภาพที่ ช.5 Histogram of Regression Standardized Residuals ของสมการคงอยูระยะปลายของแพทย 
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ภาพที่ ช.6 Scatter plot of Regression Standardized Residuals ของสมการคงอยูระยะปลายของแพทย 
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ภาพท่ี ช.4 Probability Plot ของสวนเหลือจากสมการถดถอยของตัวแปรตาม (RET) การ 

คงอยูระยะปลาย (อายุ > 35 ป) ของแพทย พบวา สมการถดถอยมีความเหมาะสม คือเปนเสนตรง

และมีอํานาจการทํานายอยูในเกณฑพอใจเพราะคาObserved อยูบนเสนตรงเกือบท้ังหมด ภาพท่ี ช.5 

แสดง Histogram ของสวนเหลือพบการกระจายปกติของสวนเหลือ ภาพท่ี ช.6 แสดง Scatter Plot 

หรือการลงจุดกระจายของคาคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการประมาณ หรือสวนเหลือ (Residuals) พบ

การกระจายปกติของสวนเหลือของตัวแปรตาม แตคอนขางเบไปทางขวาเล็กนอย แสดงวาเปนไป

ตามขอสมมติฐาน และไมมีขอจํากัดของการวิเคราะหถดถอย 

 



ภาคผนวก ญ 

 

คุณสมบัติพื้นฐานของตัวแปรท่ีสัมพันธกับการคงอยูของแพทย 

ในโรงพยาบาลชุมชน 

 
ตารางที่ ญ.1 คุณสมบัติพื้นฐานของตัวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับการคงอยูของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 

 

ตัวแปร หนวยวัด 
Valid 

Cases 
จํานวน (%) 

คาเฉล่ีย 

(⎯⎯X  ) 

คาเบี่ยงเบน 

(S.D.) 

พิสัย 

(Min-Max) 

ตําแหนงผูอํานวยการ  คน 1,188 272 (22.9) - - - 

-แพทยใชทุนครบ คน 1,188 240 (20.2) - - - 

-แพทยใชทุนปท่ี 3 คน 1,188 30 (2.5) - - - 

-แพทยใชทุนปท่ี 2 คน 1,188 2 (0.2) - - - 

แพทยประจําการ คน 1,188 916 (77.1) - - - 

-แพทยใชทุนครบ คน 1,188 373 (31.4) - - - 

-แพทยใชทุนปท่ี 3 คน 1,188 221 (18.6) - - - 

-แพทยใชทุนปท่ี 2 คน 1,188 249 (21.0) - - - 

-แพทยใชทุนปท่ี 1 คน 1,188 73 (6.1) - - - 

การรับเขาศึกษา ป 613 613 (100.0) 8.97 7.358 1-34 

-แพทยชนบท ป 613 277 (45.2) 8.69 6.903 1-27 

-ระบบentrance และรับตรง ป 613 336 (54.8) 9.20 7.716 1-34 

รูปแบบศึกษา ป 613 613 (100.0) 8.97 7.358 1-34 

-หลักสูตรแนวใหม (PBL) ป 613 208 (33.93) 5.95 5.467 1-27 

-หลักสูตรเดิม ป 613 405 (66.07) 10.52 7.719 1-34 
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ตารางท่ี ญ.1 (ตอ) 
 

ตัวแปร หนวย

วัด 

Valid 

Cases 

จํานวน (%) คาเฉล่ีย 

(⎯⎯X  ) 

คาเบี่ยงเบน 

(S.D.) 

พิสัย 

(Min-Max) 

ความต้ังใจการคงอยูโรงพยาบาล คน 613 524 (85.5) - - - 

ของแพทยใชทุนครบ       

-อยูจนเกษียณ คน 613 236 (38.5) - - - 

-อยูในโรงพยาบาลชุมชนเดิม คน 613 239 (39.0) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลชุมชนใหม คน 613 49 (8.0) - - - 

-ไปศึกษาตอ คน 613 43 (7.0) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป คน 613 25 (4.1) - - - 

-ยายไปสสจ./กระทรวง คน 613 11 (1.8) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลเอกชน คน 613 10 (1.6) - - - 

ความต้ังใจการคงอยูโรงพยาบาล คน 226 194 (85.8) - - - 

ของแพทยเฉพาะทาง       

-อยูจนเกษียณ คน 226 84 (37.2) - - - 

-อยูในโรงพยาบาลชุมชนเดิม คน 226 93 (41.2) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลชุมชนใหม คน 226 17 (7.5) - - - 

-ไปศึกษาตอ คน 226 8 (3.5) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป คน 226 20 (8.8) - - - 

-ยายไปสสจ./กระทรวง คน 226 3 (1.3) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลเอกชน คน 226 1 (0.4) - - - 

ความต้ังใจการคงอยูโรงพยาบาล คน 575 178 (31.0) - - - 

ของแพทยใชทุนปที่ 1-3       

-อยูจนเกษียณ คน 575 20 (3.5) - - - 

-อยูในโรงพยาบาลชุมชนเดิม คน 575 90 (15.7) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลชุมชนใหม คน 575 68 (11.8) - - - 

-ไปศึกษาตอ คน 575 377 (65.6) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป คน 575 4 (0.7) - - - 

-ยายไปสสจ./กระทรวง คน 575 8 (1.4) - - - 

-ยายไปโรงพยาบาลเอกชน คน 575 8 (1.4) - - - 
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ตารางท่ี ญ.1 (ตอ) 
 

ตัวแปร หนวย

วัด 

Valid 

Cases 

จํานวน (%) คาเฉล่ีย 

(⎯⎯X  ) 

คาเบี่ยงเบน 

(S.D.) 

พิสัย 

(Min-Max) 

งานบริการของผูอํานวยการ       

-ชวยตรวจOPD/ผาตัด/คลอด คน 613 247 (40.3) - - - 

-บริหารเปนหลัก ตรวจกรณี คน 613 172 (28.1) - - - 

 แพทยลา/ผูปวยมีปริมาณมาก       

-ชวยอยูเวร IPD คน 613 155 (25.3) - - - 

-ชวยอยูเวร OPD คน 613 134 (21.9) - - - 

-ชวยตรวจ PCU ในรพ./สอ. คน 613 110 (17.9) - - - 

-ไมไดตรวจผูปวย คน 613 20 (3.3) - - - 

ความสัมพันธกับผูอํานวยการ       

-สนทนาแลกเปลี่ยนเปนบางครั้ง คน 613 205 (33.4) - - - 

-ในองคกรแพทย/มีการบันทึก คน 613 148 (24.1) - - - 

-ระหวางรับประทานอาหาร คน 613 124 (20.2) - - - 

-สมํ่าเสมอ เปน/ไมเปนทางการ คน 613 123 (20.1) - - - 

-ในท่ีประชุมแพทย แตไมครบ คน 613 103 (16.8) - - - 

ความสัมพันธกับแพทยประจํา       

-สมํ่าเสมอ แบบไมเปนทางการ คน 613 366 (59.7) - - - 

-ระหวางรับประทานอาหาร คน 613 246 (40.1) - - - 

-สนทนาแลกเปลี่ยนเปนบางครั้ง คน 613 237 (38.7) - - - 

-ในองคกรแพทย/มีการบันทึก คน 613 180 (29.4) - - - 

-ในท่ีประชุมแพทย แตไมครบ คน 613 157 (25.6) - - - 

ลักษณะของชุมชน       

-ขนาดกลาง เจริญพอเปดคลินิก คน 613 261 (42.6) - - - 

-เล็กถึงกลาง เงียบสงบ สันโดษ คน 613 238 (38.8) - - - 

-ขนาดเล็ก รูจักท่ัวท้ังอําเภอ คน 613 197 (32.1) - - - 

-ขนาดใหญ เจริญและมีคลินิกมาก คน 613 167 (27.2) - - - 

-ขนาดใหญ มีสถานท่ีทองเท่ียว คน 613 97 (15.8) - - - 
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ตารางท่ี ญ.1 (ตอ) 
 

ตัวแปร หนวย

วัด 

Valid 

Cases 

จํานวน (%) คาเฉล่ีย 

(⎯⎯X  ) 

คาเบี่ยงเบน 

(S.D.) 

พิสัย 

(Min-Max) 

ระยะทางโรงพยาบาลชุมชนหางจากอําเภอเมือง    

-เขตปกติ กม. 613 485 (79.1) 44.96 27.193 - 

-เขตกันดารระดับ 1 กม. 613 73 (11.9) 80.75* 32.161 - 

-เขตกันดารระดับ 2 กม. 613 55 (9.0) 93.59* 64.645 - 

ขนาดรพ.ชุมชนตามจํานวนเตียง       

-ศูนยแพทยชุมชน (CMU) คน 613 4 (.7) - - - 

-รพช. 10 เตียง คน 613 8 (1.3) - - - 

-รพช. 30 เตียง คน 613 265 (43.2) - - - 

-รพช. 60 เตียง คน 613 180 (29.4) - - - 

-รพช. 90 เตียง คน 613 76 (12.4) - - - 

-รพช. 120 เตียง คน 613 46 (7.5) - - - 

-รพช. > 120 เตียง คน 613 34 (5.5) - - - 

ขนาดรพ.ชุมชนตาม GIS       

-ระดับ 2.1 คน 613 364 (59.4) - - - 

-ระดับ 2.2 คน 613 197 (32.1) - - - 

-ระดับ 2.3 คน 613 52 (8.5) - - - 

จํานวนแพทยประจําในรพช.       

-รพช. 60 – มากกวา 120 เตียง คน 611 336 (55.0) 7.70 4.568 - 

-รพช. 10-30 เตียง (รวม CMU) คน 611 275 (45.0) 3.28** 1.525 - 

รพช.ที่ไมมีแพทยเฉพาะทาง คน 613 254 (41.4) - - - 

-รพช. 60 – มากกวา 120 เตียง คน 613 44 (7.2) - - - 

-รพช. 10-30 เตียง (รวม CMU) คน 613 210 (34.3) - - - 

รพช.ที่มีแพทยเฉพาะทาง 1-4 คน คน 613 266 (43.4) - - - 

-รพช. 60 – มากกวา 120 เตียง คน 613 199 (32.5) - - - 

-รพช. 10-30 เตียง (รวม CMU) คน 613 67 (10.9) - - - 

รพช.ที่มีแพทยเฉพาะทาง > 5 คน คน 613 93 (15.2) - - - 

-รพช. 60 – มากกวา 120 เตียง คน 613 93 (15.2) - - - 
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ตารางท่ี ญ.1 (ตอ) 
 

ตัวแปร หนวย

วัด 

Valid 

Cases 

จํานวน (%) คาเฉล่ีย 

(⎯⎯X  ) 

คาเบี่ยงเบน 

(S.D.) 

พิสัย 

(Min-Max) 

ลักษณะงาน       

-ลักษณะเฉพาะของงานท่ีตรงกับ คน 220 - .57 .310 0-1 

 ความชํานาญของแพทยเฉพาะทาง       

-ลักษณะงานหลากหลายที่ตรงกับ คน 391 - .47 .257 0-1 

  ความทาทายของแพทย GP       

 

หมายเหตุ: * มีความแตกตางจากเขตปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                  ** มีความแตกตางจากโรงพยาบาลชุมชน 60 เตียงข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 



 

 

ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ  นามสกุล นางสาว นิลเนตร วีระสมบัต ิ

 

ประวัติการศึกษา     แพทยศาสตรบัณฑิต  

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2525 

      วุฒิบัตรอายุรศาสตร (วว.อายุรศาสตร) 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2531 
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