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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความคาดหวังในการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.13.จังหวัดตรัง 
กลุ่มตัวอย่าง.คือ.ข้าราชการครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.13.จังหวัดตรัง 
ปีการศึกษา.2561.จังหวัดตรัง.จ านวน.302.คน.โดยเปรียบเทียบตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ
มอร์แกน.เครื่องมือการวิจัย.คือ.แบบสอบถามความต้องการในพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ..874.และแบบสอบถามความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .791.การวิเคราะห์ข้อมูล.โดยใช้โปรแกรม.ส าเร็จรูปทางสถิติ.โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการกับความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์.ผลการวิจัยพบว่า.ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.13.จังหวัดตรัง.ในภาพรวม.พบว่า 
ความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, ความคาดหวัง, การพัฒนาตนเอง 
 
Abstract 
  The purposes of this research were  to find out the relationship between the 
requirement and expectation for self-development of the teachers and educational 
personnel. Research sample consisted of 302 persons of teachers The Secondary 
Educational Service Area Office 13, Trang Province, in academic year 2018. Data analysis 
was done through statistic software. Analytical statistics were , correlation analysis 
between the requirement and expectation for the self-development was done by using 
correlation coefficient. 
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 The research found that : The relationship between the needs and the 
expectations for self development of the teacher civil service  the Office of Secondary 
Educational Service Area 13 in Trang province, in general, it was found that the needs 
and expectations of self-development of teacher civil service and educational personnel 
Has a very high level of correlation 
Keywords: Needs, expectations, personal development 
 
บทน า  
 ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน .และความคาดหวังที่จะได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้.การส่งเสริมการฝึกอบรม.เพ่ือยกระดับตนเองให้เป็นบุคคลมีคุณภาพ.มีชีวิตที่ดี.ประสบความส าเร็จ
ในชีวิตส่วนตัว .และชีวิตการท างาน .ถือเป็นหน้าส าคัญของผู้บริหารองค์กรที่ต้องการให้ส่งเสริม 
เพ่ือบุคลากรในองค์กร.ให้ได้รับการพัฒนาความรู้.ความสามารถตามก าลังและความต้องการ.ของบุคลากร
ในหน่วยงาน.นั้น.ๆ.ดังนั้นความต้องการและความคาดหวัง.เป็นปัจจัยที่มีความเกื้อกูลในรูปแบบที่เป็น
แรงจูงใจผลักดันภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
นิดา.เล็บครุฑ.(2554.:.25).กล่าวว่า.คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นสุข 
มีความพึงพอใจในการท างาน.และมีการด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข.จึงส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในการ
ปฏิบัติงานสูง.และช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน .ส่งเสริมให้มีผลต่อชีวิตโดย
ส่วนรวมของบุคคลนั้นให้มีความสุข เช่นเดี่ยวกับการเกด.อนันต์นาวีนุสรณ์.(2552.:.3).กล่าวว่า.บุคลากร
เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การเจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในที่สุด .ด้วยเหตุนี้การ
ดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์ .จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารขององค์การต้องตระหนักและให้ความส าคัญ 
รวมถึงดูแลเอาใจใส่กระบวนการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง .ๆ.ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเหล่านั้น  
 ความต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นเป็นเหตุผลให้มนุษย์มีความพยายามมุ่งมั่นในการ
ท างาน.สุนิษา.กลึงพงษ์.(2556.:.3).กล่าวว่า.ความต้องการพัฒนาตนเอง.ของบุคลากรในองค์การได้รับการ
ตอบสนอง.จะส่งผลให้เกิดความยินดีในการเพ่ิมระดับความพยายามที่จะช่วยผลักดันให้องค์การสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ดีข้ึน.ความเข้าใจในเรื่องระดับความต้องการของบุคลากร.ท าให้รู้กลยุทธ์และกลวิธีในการ
ตอบสนองความต้องการในแต่ละระดับได้ถูกต้อง .ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับการจูงใจที่สอดคล้องกับการ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร.นอกจากนั้น.ประวีณา.คาไซ (2559.:.79) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ .จะเห็นว่าปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ .คือ 
การก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพจากองค์กร.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดความก้าวหน้าในการ
เลื่อนต าแหน่ง.ซึ่งมาจากการส่งเสริมทางวิชาการ .การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา .การฝึกอบรมและ 
การดูงาน.การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้.ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
กว้างขวาง.รวมถึงนโยบายขององค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้า  
  ขณะที่ ความคาดหวัง.เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า.ต่อบางสิ่งบางอย่างว่า
ควรจะเป็น.หรือควรจะเกิดขึ้น.วรูม (Vroom) ได้เสนอ รูปแบบของความคาดหวังในการท างานซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานโดย วรูม (Vroom) มีความเห็น
ว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพ่ิมขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของ
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บุคคลก่อน.โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพ่ิมขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท านั้น
หรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน .พนักงานจะ
เพ่ิมความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ เช่น 
เมื่อท างานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นท าให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น (Vroom..1994.:.120).พชรพร.ทับทิมทอง.(2554.:.1) อธิบายถึง.ทฤษฎี
ความคาดหวังที่สนับสนุนแนวคิกของวรูม.(Vroom).ว่า.ความคาดหวังเป็นความเชื่อของบุคคลที่เกิดจาก
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุการณ์กับเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรม.และผลของการกระท าที่เกิดจากพฤติกรรมนั้น .แบนดูร่า (Bandura..2011.:.146) ได้เสนอ
ลักษณะความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลเป็น.3.มิติ.ได้แก่.มิติที่หนึ่งเกี่ยวกับปริมาณของ
ความคาดหวัง (Magnitude) มิติที่สอง เกี่ยวกับการแผ่ขยาย (Generality) และมิติที่สาม เกี่ยวกับความเข้ม
หรือความมั่นใจ (Strength) ถ้าความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนมีความเข้มน้อยจะท าให้ความ
คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนลดน้อยลง แต่ถ้ามีความเข้มหรือความมั่นใจมากบุคคลจะมีความ
บากบั่น มานะพยายาม แม้ว่าจะประจวบเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความหวังบ้างก็ตาม .การใช้ความ
พยายามและความมุมานะในการท างาน ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลนั้น เป็นตัวก าหนด
ว่าเขาจะต้องใช้ความพยายามมากเท่าไรจะต้องใช้ความมุมานะพยายามท่ีจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง.ๆ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.มีหน้าที่ก ากับดู.และบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมธัยมศึกษา.จ านวน.42.เขต.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน.ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1.ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.6.โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบใน.2.จังหวัด 
ได้แก่.จังหวัดตรัง.และจังหวัดกระบี่.รวมทั้งสิ้น.18.อ าเภอ.โดยแบ่งเป็นจังหวัดตรัง.10.อ าเภอ.มีสถานศึกษา 
จ านวน.28.โรงเรียนและจังหวัดกระบี่.8.อ าเภอ.สถานศึกษา.จ านวน.16.โรงเรียน.รวมมีโรงเรียนสังกัดทั้งสิ้น 
44.โรงเรียน.จ านวนข้าราชการครู.ในปีการศึกษา.2561.มีจ านวนมากถึง.1,329.คน.ถือว่าส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.มีจ านวนบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานค่อยมาก.ดังนั้นการส ารวจคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ถือว่าแนวทางการจัดการเพ่ือยกระดับข้าราชการครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้สามารถ
ประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานได้ ผู้ที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและ
ความคาดหวังนั้น เป็นที่หน้าผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องทราบว่า ความต้องการและความคาดหวังในการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครู ภายใต้การดูแลของตนไดร้ับการตอบสนอง เป็นเช่นไร 
  ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู สังกัดเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาเขต.13.จังหวัดตรัง.เพ่ือทราบถึงความต้องการและความ
คาดหวังของข้าราชการครู สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จังหวัดตรัง.ว่ามีผลเป็นเช่นไร และ
ความต้องการกับความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กันในระดับใด 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโดยดัดแปลงจากก่องเกียรติ .รักษ์ธรรม 
(2556.:.98) ที่กล่าวว่า.ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและอาจารย์แบ่งออกเป็น .4.ด้าน.ได้แก่  
1).ด้านการศึกษาต่อ.2).ด้านการสอน.3).ด้านวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ .และ.4).ด้านการ
ฝึกอบรมและสัมมนา.ส่วนความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ได้ศึกษาจากทฤษฎีความคาดหวังตามแนวคิดของวรูม (Vroom 
อ้างอิงจาก;.พิไลวรรณ.จันทรสุกรี..2540.:.50).ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน.3 องค์ประกอบ 
คือ.ความคาดหวังในความพยายามต่อผลการปฏิบัติงาน.ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานต่อผลลัพธ์.และ
ความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์ .ส าหรับข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา .ผู้วิจัยพิจารณา
องค์ประกอบที่เกิดจากผลตอบแทนที่ได้รับความพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับผลตอบแทนที่ได้รับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น.และโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  จากการศึกษา ทฤษฎีความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2 
 
                 ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
4. วุฒิการศึกษา 
5. ขนาดโรงเรียน 

ความต้องการในพัฒนาตนเอง 
 

- ด้านการศึกษาต่อ 
- ด้านการศึกษาดูงาน 
- ด้านการฝึกอบรม 
- ด้านวิทยฐานะ 

 

ความคาดหวังในการพัฒนาตนเอง 
 

-  ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ 
-  ด้านความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับ 
-  ด้านผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น 
- ด้านโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร.คือ.ข้าราชการครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.13.จังหวัดตรัง 
ปีการศึกษา.2561.จ านวน.1,329.คน  
  กลุ่มตัวอย่าง.คือ.ข้าราชการครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง  
ปีการศึกษา.2561.จังหวัดตรัง.จ านวน.302.คน.ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง.โดยเปรียบเทียบตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (ธานินทร์  ศิป์จารุ. 2550 : 51) 
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย.คือ.แบบสอบถาม.แบ่งออกเป็น.3.ตอน.ดังนี้ 
 ตอนที่.1.แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม .ประกอบด้วย.เพศ.อายุ  
ประสบการณ์การสอน.ระดับการศึกษา.และขนาดโรงเรียน.ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  
 ตอนที่.2.แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ซึ่งจ าแนกเป็น.4 ด้าน.ประกอบด้วย.ด้านการศึกษาต่อ 
ด้านการศึกษาดูงาน.ด้านการฝึกอบรม.และด้านวิทยฐานะ.เป็นข้อค าถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ  
 ตอนที่.3.แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ซึ่งจ าแนกเป็น.4.ด้าน.ได้แก่.ด้านผลตอบแทน 
ที่ได้รับ.ด้านความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับ ด้านผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน .และ
ด้านโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง .เป็นข้อค าถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ  
 วิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 1..ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครู.เพ่ือใช้ในการสร้างแบบสอบถาม.เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด.เพื่อใช้สร้างแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา.เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง.และปรับปรุง
แก้ไข.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ .จ านวน.3.ท่าน.สอบแล้วมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruency.:.IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ตั้งแต่.0.67.ขึ้นไป ใช้เก็บข้อมูล (ธีระ.สินเดชารักษ์..2558 : 80) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ.และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบในครั้งสุดท้าย  
  2..น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ.(Try.Out).เพ่ือหาค่า.Reliability.กับข้าราชการ
ครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน.30.คน  
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม.โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ 
ครอนบาค.(Cronbach’s.Reliability.Coefficient.Alpha).โดยความเชื่อมั่น .จะต้องมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ.0.67.แสดงว่ามีความเชื่อม่ัน (ธีระ สินเดชารักษ์. 2558 : 90) พบว่า จากการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม ความต้องการในพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ..874.และแบบสอบถามความคาดหวังในการ 
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พัฒนาตนเองของข้าราชการครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.13.จังหวัดตรัง.มีค่า 
ความเชื่อมั่นเท่ากับ..791.และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล.จ านวน.302.ชุด 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการในพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.พบว่า.ความต้องการในพัฒนาตนเองของข้าราชการครู .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ในภาพรวมและรายด้าน.อยู่ระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ.ด้านการศึกษาต่อ.รองลงมาคือ 
ด้านการฝึกอบรม.และด้านการศึกษาดูงาน.ด้านวิทยฐานะ.อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย.ตามล าดับ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับศึกษาความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.พบว่า.ความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู.
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ในภาพรวม.และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ.ด้านความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับ.รองลงมาคือ.ด้านโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่
ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น.อยู่ในระดับมากที่สุด.และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ.อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความคาดหวั งในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง 
 
ตารางที่  1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง ในภาพรวม 

ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

r Sig. ล าดับที่ ระดับ 
ด้านการศึกษาต่อ .90** .01 3 สูงมาก 
ด้านการศึกษาดูงาน .91** .01 2 สูงมาก 
ด้านการฝึกอบรม .93** .01 1 สูงมาก 
ด้านวิทยฐานะ .87** .01 4 สูงมาก 

รวม .91** .01 - สูงมาก 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางที่.1.ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.13.จังหวัดตรัง.ในภาพรวม.โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน .(Pearson’s.Correlation).จากการวิเคราะห์ข้อมูล .พบว่า .มีค่า
ความสัมพันธ์ระดับสูงมาก.(r.=..91) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ 
เป็นรายด้าน.พบว่า.ค่าความสัมพันธ์ล าดับแรกคือ.ด้านการฝึกอบรมกับความคาดหวังในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครู มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูงมาก.(r.=..93).รองลงมาคือ.ด้านการศึกษาดูงานกับความ
คาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูมีค่าความสัมพันธ์ระดับสูงมาก.(r.=..91).ด้านการศึกษาต่อ
กับความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูมีค่าความสัมพันธ์ระดับสูงมาก.(r.=..90).และด้าน
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วิทยฐานะกับความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูมีค่าความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
(r.=..87).อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.13.จังหวัดตรัง.ในภาพรวม.พบว่า.ความ
ต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .มีค่า
ความสัมพันธ์ระดับสูงมาก.เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.มีความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง.เพราะมีความคาดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น .จากการพัฒนาตนเองของครูที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไปจนถึง
อนาคตข้างหน้า.เป็นการคาดคะเนถึงสิ่ง.ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองจะก าลังได้รับ .สอดคล้องกับแนวคิด
ของบาร์โทล.และมาร์ทีน.(Bartal and Martin..1991.:.7) ได้กล่าวถึง.ความคาดหวังตามแนวคิดของวรูม 
(Vroom).ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน .3.องค์ประกอบ.คือ.ความคาดหวังในความพยายาม
ต่อผลการปฏิบัติงาน.ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานต่อผลลัพธ์.และความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์ 
ซึ่งบุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการท างานหรือไม่นั้น.ขึ้นอยู่กับการพิจารณาองค์ประกอบทั้งสามภายใต้
สถานการณ์ที่ก าหนด.และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2556 : 29) 
กล่าวว่า.การศึกษาของไทยในช่วงปี.2555.-.2559.จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด .เพ่ือเป็น
แหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก.โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถ
ท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง
ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม .ความคิดสร้างสรรค์ .บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย .ดังสอดคล้องกับแผนงาน
หลักเพ่ือการพัฒนาระบบอุดมศึกษา โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน 
และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ .ปี.2559.ที่ว่า.“อุดมศึกษา
เป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน.สร้างสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต .ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .ฉบับที่.11.(พ.ศ. 2555-2559) 
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” และสอดคล้องการวิจัยนลินี พานสายตา (2560.:.223) ได้ศึกษาความต้องการ
ในการฝึกอบรมและความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัย  
ดุสิตธานี.พบว่า.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา .กับความ
คาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี .พบว่า .ความ
ต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ด้านต าแหน่ง/หน้าที่/ความรับผิดชอบ .อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.สอดคล้องการวิจัยประวีณา  
คาไซ.(2559.:.77.-.79).ได้ศึกษา.ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา.กับความคาดหวังต่อความก้าวหน้า
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ในสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ.วิทยาลัยดุสิตธานี.พบว่า.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา .กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์
วิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า ความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี ด้านต าแหน่ง/หน้าที่/ความ
รับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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