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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมด้านจำนวน คุณวุฒิ และความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาพยาบาล ศึกษาสถานการณ์และศักยภาพในการผลิตบุคลากร
พยาบาลในระดับต่างๆ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลประเภทจำกัดรับนักศึกษาจำนวน 60 แห่ง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจที่พัฒนาโดยผู้วิจัย และผ่านการตรวจสอบความเป็นปรนัยแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละและอัตราส่วน 
ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมและความต้องการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาปีการศึกษา
2549ม อี าจารย์ใ นสถาบันก ารศกึ ษาพยาบาล3 ,376ค นโ ดยเป็นอ าจารย์ว ฒ
ุ พิ ยาบาล3 ,100ค นเ มือ่ เ ทียบ
อัตราส่วนอาจารย์พ ยาบาลตอ่ น กั ศึกษาโดยเฉลีย่ เ ท่ากับ1:  9.5แ ละอตั ราส่วนวฒ
ุ ปิ ริญญาเอก:    ป ริญญาโท:
ปริญญาตรีเท่ากับ1.60:  7.40:  1.00ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์อุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็น4.0:
6.0สำหรับระดับปริญญาเอก:ปริญญาโทซึ่งในปีการศึกษา2549-2553คาดว่าจะมีอาจารย์สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก321คนระดับปริญญาโท176คนปริญญาโท-เอก54คนซึ่งคาดว่าอัตราส่วน
วุฒิปริญญาเอก: ปริญญาโท: ปริญญาตรีจะเท่ากับ 2.76:6.90:0.34

สถานการณ์และศักยภาพในการผลิตบุคลากรพยาบาลปีการศึกษา 2549 สถาบันการศึกษา
พยาบาลมีนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน100คนปริญญาตรีจำนวน26,095คนปริญญาโท
จำนวน3 ,246ค นแ ละปริญญาเอกจำนวน2 84ค นร ะหว่างปกี ารศกึ ษา2 549-2 552ค าดวา่ จ ะมผี สู้ ำเร็จ
การศึกษาจำนวน31,171คนโดยแยกเป็นประกาศนียบัตรระดับต้นเฉลี่ยปีละ50คนปริญญาตรีเฉลี่ย
ปีล ะ 6,264คน ปริญญาโทเฉลี่ยปีละ 1,104 คนและปริญญาเอกเฉลี่ยปีละ 46 คน ระหว่างปีการศึกษา
2550-2554 สถาบันการศึกษามีแผนการรับนักศึกษาประกาศนียบัตรระดับต้นเฉลี่ยปีละ 50 คน
ปริญญาตรีเฉลี่ยปีละ7,519คนปริญญาโทเฉลี่ยปีละ1,487คนและปริญญาเอกเฉลี่ยปีละ74คน

ผลของการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนกำลังคนทั้งฝ่ายการศึกษา
และฝา่ ยบริการโดยเพิม่ ศ กั ยภาพในการผลิตแ ละพฒ
ั นากำลังค นดา้ นการพยาบาลใ ห้ส อดคล้องกบั ค วาม
ต้องการของประเทศต่อไป
วารสารสภาการพยาบาล 2551; 23(4) 41-55
คำสำคัญ: การวางแผนกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์การผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
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 ursingandMidwiferyWorkforcePlanning
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AmongNursingEducationalInstitutionsinThailand
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Abstract: Thisexploratorystudyaimedtosurveythereadinessoftheeducationalinstitutesregarding
thenumberandqualificationsandstaffdevelopmentneedsoftheeducationalinstitutes.Furthermore,
it aimed to examine the situation and status of producing nursing personnel at all levels of the 60
educationalinstitutesa roundthec ountry.T heinstrumentu sedw asa s urveyd evelopedb yther esearcher
datawereanalyzedusingpercentageandratio.
	 The results of the study related to readiness and demands of staff development in nursing
educational institutions: In 2006, there were 3,376 faculty members who were nurse instructors,
3 ,100o fw homh adn ursinge ducationalb ackground,a nda mongthesether atioo finstructortos tudent
was1:9.5,andratioofqualificationsamongthemwas;BSN:MSN:PhD=1.60:7.40:1.00,which
was lower than the criteria establish by Ministry of Education which is 4.0: 6.0 for the doctoral to
masterlevel.D uringthetimeframe2 006-2 011,itise xpectedthat3 21d octoral,1 76m
 aster,a nd5 4
master-doctoralwillgraduate.Thiswillmaketheratio;PhD:MSN:BSN=2.76:6.90:0.34.

Situationsandpotentialsforproducingnursingworkforce:In2006,allnursingeducational
institutionshadproduced100nursingstudentswhichhad26,095bachelorlevel,3,246masterlevel
, a nd 284 doctoral level nurses. From 2006-2009 it is expected that about 31,171 students will
graduate, classified by 50 students each year in certificate programs, 6,264 in bachelor programs,
1,104inmasterprograms,and46indoctoralprograms.From2007to2010,itisexpectedthatthe
nursingeducationalinstitutionsinThailandwillbeabletoadmit50studentseachyearintheassociate
degree programs, 7,519 in the bachelor programs, 1,487 in the master programs and 74 in the
doctoralprograms.
The results of this study can be used in formulating policy and nursing workforce planning
in both the education and service settings which increase potential production and develop nursing
workforcetorelevancewiththedemandsofthecountryinthefuture.
Thai Journal of Nursing Council 2008; 23(4) 41-55
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