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บทคัดยอ  

การวิจัยนี้ศึกษาความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรม พรอมกับพัฒนาชุดฝกอบรม 
และหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ตลอดจนวิเคราะหความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมเพื่อ
เสรมิทกัษะการเขียนหนงัสอืการคณะสงฆสำหรบัพระสงัฆาธกิาร กลุมตวัอยาง ไดแก พระสังฆาธกิาร 
ที่เขาอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการ ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
จำนวน 51 รูป พบวา พระสังฆาธิการมีความตองการในความสมบูรณของคูมือ องคประกอบ 
ของคูมือ และมีแบบฝกปฏิบัติที่สามารถทำใหเกิดทักษะในการใชงานไดดี ประสิทธิภาพของชุดฝก
อบรมท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.56/88.30 เปนไปตามเกณฑ 80/80 พระสังฆาธิการท่ีไดรับ
การฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมการเขียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนหนังสือการคณะสงฆหลังการ
อบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนความพึงพอใจตอ 
ชุดฝกอบรมอยูในระดับมาก 

 
คำสำคัญ: ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ / พระสังฆาธิการ / ชุดฝกอบรม 

 
 

Abstract 

The purpose of the study was to (1) develop a training package to improve 
writing skill on official correspondence for Sangha administrators, (2) evaluate the 
effectiveness of the training package, and (3) survey the satisfaction of the learners 
towards the training package. The samples consisted of 51 Sangha administrators 
who participated in the training course to improve writing skills on official 
correspondence at Sangha Administrators’ Institute, Pak Tho District, Ratchaburi 



80

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.2 October 2017 – March 2018) 

Province. The results revealed that; (1) the training package could improve Sangha 
Administrators writing skill in which reflecting the completion of the manual,  
the appropriateness of the components and exercises of the package; (2) the 
performance results (E1/E2) of the training package were 85.56/88.30 with 80/80 
standard criteria. The learners’ achievement score of the posttest was considerably 
higher than that of the pretest at a significance level of .01. The satisfaction level 
of the learners’ towards the training package was at a high level.  

 
Keywords: Writing skill on official correspondence for Thai Sangha/ Sangha  
    administrators / Training package 

 

บทนำ 
พระสงัฆาธกิาร เปนคำรวมเรยีกตำแหนงพระภกิษผุูปกครองคณะสงฆ ตามพระราชบญัญตั ิ

คณะสงฆ พ.ศ. 2505 มีความหมายวา พระภิกษุผูทำงานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ พระภิกษุ 
ผูทำงานคณะสงฆโดยมีอำนาจเต็มตามตำแหนง และหมายถึง พระภิกษุผูดำรงตำแหนง 
ปกครองคณะสงฆ ตำแหนงที่เรียกวา พระสงัฆาธิการจะประกอบดวย เจาคณะใหญ เจาคณะภาค 
รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ รองเจาคณะอำเภอ  
เจาคณะตำบล รองเจาคณะตำบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และตำแหนง 
พระสังฆาธิการไดแสดงถึงการปกครองของคณะสงฆไทย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556, หนา 1160) 

เจาคณะตาง ๆ และเจาอาวาสท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงพระสังฆาธิการดังกลาว
ไดมีบทบาทในการเปนผูปฏิบัติงานของคณะสงฆอยางมีอำนาจเต็มตามกฎหมาย และครอบคลุม
งานทุกสวนในเขตปกครองที่กำหนดหรือปฏิบัติงานดานการปกครอง การดูแลทรัพยสินตาง ๆ 
อันเปนการบริหารจัดการภายในวัด (อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ. ม.ป.ป.) สวนรองเจาคณะ รองเจาอาวาส 
และผูชวยเจาอาวาส จะมีอำนาจหนาที่เต็มตามตำแหนงก็ตองไดรับการมอบหมายจากผูมีอำนาจ
เต็ม หรือตามท่ีกฎหมายคณะสงฆไดกำหนดไวโดยเฉพาะ (พระครูสิริสุตโสภณ และคณะ. 2559, 
หนา 15) จึงกลาวไดวา พระสังฆาธิการ เทียบไดกับขาราชการสังกัดหนวยงานตาง ๆ ของฝาย
ราชอาณาจักร ซึ่งการทำงานของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ตั้งแตเจาอาวาส จนถึงเจาคณะใหญ
นั้น ไดเปนกลไกสำคัญของการปกครองคณะสงฆในยุคปจจุบันใหเปนไปตามพระวินัยบัญญัติ 
และอีกทั้งตามที่กฎหมายบานเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556, หนา 323-325) และในปจจุบัน 
ไดมีฝายอาณาจักรที่เขามาชวยงานของคณะสงฆ คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่กำหนด
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ใหเปนสำนักเลขาธิการของมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนองคกร
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สูงสุดของคณะสงฆและกำหนดใหผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเลขาธิการ
มหาเถรสมาคมโดยตำแหนง (พระครูสันติธรรมาภิวัต (นาควิไล). 2544, หนา 50) และท่ีสำคัญคือ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมีภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจการ
คณะสงฆและมหาเถรสมาคม และไดมีสถาบันพระสังฆาธิการ เปนองคกรในสังกัดของสำนัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจที่มีความสำคัญอยางสูงตอ
การสนองงานคณะสงฆดานการปกครองในดานการสงเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการใหมี 
ความรูความสามารถอยูในพระธรรมวินัย อันมีจุดหมายปลายทางคือสรางความรู ความเขาใจ 
ในเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดและศาสนสมบัติ การปกครอง การสาธารณะสงเคราะห 
และการศึกษาของคณะสงฆ รวมถึงหนาที่ที่จะตองสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชนใน
แตละทองที่และประเทศชาติที่รมเย็นเปนสุข (พระครูสันติธรรมาภิวัต (นาควิไล). 2544, หนา 54) 
โดยในปจจุบันสถาบันพระสังฆาธิการไดกลายเปนศูนยฝกอบรมและพัฒนาหลักของคณะสงฆ 
ในการพัฒนาพระสงฆทั่วประเทศ และท่ีสำคัญคือสถาบันพระสังฆาธิการยังไดสนองงานคณะสงฆ
ดานการปกครองเชนเดียวกับสถาบันพระปกเกลาหรือสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีหลักสูตรสำหรับผูบริหารระดับกลางและระดับสูง หรือโรงเรียนนายอำเภอ 
วิทยาลัยการปกครองของกระทรวงมหาดไทย เปนตน ซึ่งสถาบันพระสังฆาธิการจะเปนสถานที่
รวบรวมความรู สรางองคความรู และเผยแพรองคความรูใหกับประชาชนท่ัวไปดวยเชนกัน 
เนื่องจากในระยะที่ผานมาคณะสงฆไดถูกตรวจสอบจากสังคมภายนอกมากขึ้นทั้งนี้คณะสงฆ 
จำตองมีการปรับการติดตอสื่อสารระหวางคณะสงฆดวยกันเอง และปรับระบบการส่ือสาร 
กับบุคคลภายนอกดวย เนื่องจากถูกมองวาการดำเนินการไมเปนระบบ เชน ระบบราชการท่ัวไป  
(สมคิด ดวงจักร. 2559, หนา 40) 

การสื่อสารอยางเปนทางการเปนสิ่งที่สังคมมนุษยไดดำเนินการมาตั้งแตอดีต และ 
การส่ือสารท่ีเปนทางการของทางราชการจะเรียกวา การส่ือสารดวยหนังสือราชการ สวนหนังสือ
ราชการของสงฆ หรือที่เรียกในทางคณะสงฆวา หนังสือการคณะสงฆ (สำนักงานพุทธศาสนาแหง
ชาติ. 2554, หนา 3) นับเปนหนังสือหรือเอกสารท่ีเปนหลักฐานในคณะสงฆ แมวาจะไมไดเรียกวา
หนังสือราชการ แตก็ใชแนวคิดของหนังสือราชการมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน หนังสือของ 
คณะสงฆอาจเรียกไดวา หนังสือการคณะสงฆหรือหนังสือคณะสงฆก็ไดแตจะไมเรียกวา หนังสือ
ราชการคณะสงฆ เพราะวาคณะสงฆไมใชหนวยงานราชการ (สำนักงานพุทธศาสนาแหงชาติ. 
2554, หนา 1) แตก็จะมีหนวยงานสนับสนุนคณะสงฆ เชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เปนตน เปนหนวยงานราชการ ซ่ึงหากเปนหนวยงานราชการก็จะตองใชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณอยางเครงครัด และหนังสือของคณะสงฆนอกจากจะเปนหนังสือหรือเอกสาร
แลว ยังหมายรวมถึงเอกสารของสงฆทุกชนิดที่ทางคณะสงฆไดจัดทำขึ้นหรือรับรองในหนาที่  
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และหมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่ไดรับรองในหนาที่มีลักษณะเหมือนหนังสือราชการ 
ท่ีกลาวมา และหากแบงประเภทของหนังสือการคณะสงฆจัดเปน 6 ประเภท ดวยกัน ประกอบดวย
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือที่ไดจัดทำขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในงานคณะสงฆ (สำนักงานพุทธศาสนาแหงชาติ. 
2554, หนา 2) 

ดวยเหตุที่คณะสงฆไมใชหนวยงานราชการ ทำใหไมจำเปนตองปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ดวยเหตุนี้ทำใหคณะสงฆหรือวัดมีการเขียนหนังสือชนิดตาง ๆ 
ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน เรื่องการใชตราสัญลักษณ การใชแบบฟอรมหนังสือภายนอกท่ี
วัดตองติดตอกับหนวยงานราชการหรือเอกชนอื่น หนังสือภายในที่ติดตอระหวางวัดดวยกัน 
เปนตน (สำนักงานพุทธศาสนาแหงชาติ. 2554, หนา 2) ทำใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือการคณะสงฆโดยอนุโลมใชตามงานสารบรรณ
โดยยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีได แตก็ยังมีปญหาดานความรู ความเขาใจในเรื่องของ 
การเขียนหนังสือราชการดังกลาว ทางผูวิจัยจึงจำเปนตองมีการผลิตชุดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือที่ถูกตองและมีคุณภาพ และการอบรมความรูในเรื่องตาง ๆ นอกเหนือ
จากการศึกษาตามระบบแลว นับเปนสิ่งจำเปนเพราะถือเปนการเรียนรูอยางตอเน่ือง หรือที่ 
เรียกกันวาเทรนนิ่ง (Training) คือตองมีการฝกอบรม เพื่อสามารถแกไขขอบกพรองในการทำงาน
ปจจุบัน เพราะถามีการศึกษาเพื่อพัฒนาอยางเดียว โดยไมมีกระบวนการฝกอบรมในระยะสั้นบาง 
จะทำใหพระสังฆาธิการในฐานะผูปฏิบัติงานขาดทักษะ หรือขาดความชำนาญที่จะพัฒนางาน 
ใหมีประสิทธิภาพได  

การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆใหถูกตอง 
เปนการเตรียมการท่ีจำเปนอยางเรงดวนในการเขาทำหนาท่ีพระสังฆาธิการทุกรูปและการเขียน
หนังสือการคณะสงฆตองดำเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งนี้เพราะการท่ีพระสงฆรูปใด
รูปหนึ่งจะตองเขารับตำแหนงเจาอาวาสน้ันจำเปนตองพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองให
มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานดานการบริหารกิจการของวัดและคณะสงฆใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผนของคณะสงฆเอง โดยเฉพาะในดานการส่ือสารกันระหวางคณะสงฆและการส่ือสารกับ
ราชการและเอกชนตาง ๆ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆจึงเปนเร่ือง
จำเปนอันดับตน ๆ ที่จะตองเรียนรูเพ่ือท่ีจะทำใหการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค จึงเห็นความจำเปนอยางเรงดวนท่ีจะทำการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการสอนเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ โดยเฉพาะ
พระสงฆที่ไดเขารับการอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการของสถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี ที่มีการดำเนินการทุก ๆ ป และนับเปนการสงเสริมสนับสนุนใหพระสังฆาธิการมี



83

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.2 October 2017 – March 2018) 

ความรู ความสามารถ และทักษะปฏิบัติได อันเปนการพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอชุมชน
และสังคมสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือ 

การคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ 
2.  เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสงฆ 
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ

ของพระสงฆที่เขารับการอบรม 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือ 

การคณะสงฆหลังจากที่ผานการอบรมแลว 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี ้ไดแก พระสังฆาธกิารทีเ่ขาอบรมหลกัสตูรพระสังฆาธกิาร 

รุนที่ 38 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี จำนวน 58 รูป และผูวิจัย 
ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 51 รูป ซึ่งไดมาดวยการสุมแบบเจาะจงกับพระสังฆาธิการ 
ที่สามารถใชงานโปรแกรมประมวลผลคำได 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย  
 1) ความตองการในการพัฒนาชดุฝกอบรมเพ่ือเสริมทกัษะการเขียนหนังสอืการคณะสงฆ 

สำหรับพระสังฆาธิการ 
 2) การพฒันาชดุฝกอบรมเพ่ือเสรมิทกัษะการเขียนหนงัสอืการคณะสงฆสำหรบัพระสงฆ 
 3) ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆของ

พระสงฆที่เขารับการอบรม 
 4) ความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ

หลงัจากท่ีผานการอบรมแลว 
 

เครื่องมือการวิจัย 
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณในการสนทนากลุม 

ดานความตองการชุดฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ 2) แบบสอบถาม
ความตองการที่ไดจากการสัมภาษณนำมาสรางเปนแบบสอบถามเพื่อวัดความตองการเกี่ยวกับ 



84

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.2 October 2017 – March 2018) 

ชุดฝกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 3) ชุดฝก
อบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ ประกอบดวย คูมือการฝกอบรม และแบบฝกปฏิบัติ  
4) แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการเขียนหนังสือการคณะสงฆ และ 5) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ เปนแบบมาตราสวนประมาณ 
คา 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก 
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความตองการ ความพึงพอใจ การพัฒนาชุดฝกอบรม ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และ
วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมถึงฐานขอมูลตาง ๆ ที่ใหบริการ 
บนเครือขายหองสมุดในประเทศไทยและตางประเทศ 

2. สรางแบบสัมภาษณในการสนทนากลุม (Focus group discussion) โดยผูวิจัยไดมี
การดำเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ประมวลความรูที่ไดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ มากำหนดเปน
ประเด็นคำถามนำในการสนทนากลุมเพื่อรวบรวมความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรมการ
เขียนหนังสือการคณะสงฆ ดานความสมบูรณของคูมือ องคประกอบของคูมือ และแบบฝกปฏิบัติ 

 2.2 ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 5 คน ที่มีความรูในดานหนังสือราชการและหนังสือการคณะสงฆ เพื่อพิจารณาท้ังในดาน
เนื้อหาสาระ และโครงสรางของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและ 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลวนำมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item-Objective Congruency : IOC) (ประคอง กรรณสูต. 
2542, หนา 108) ไดคาดัชนีความสอดคลองทุกขอคำถามตามเกณฑที่กำหนด คือ 1.00  
(ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0 ถือวาขอคำถามมีความเที่ยงตรง) โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้  

   คะแนน +1 สำหรับขอความที่แนใจวาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
   คะแนน 0 สำหรบัขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
   คะแนน -1 สำหรับขอความที่แนใจวาไมสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
 2.3 ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ และนำไปใชในการสนทนากลุม 
3. พัฒนาชุดฝกอบรม มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ

เขียนหนังสือราชการ หนังสือการคณะสงฆเพื่อนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดฝกอบรม  
 3.2 รางชุดฝกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆโดยคณะกรรมการฝกอบรม โดยมี

การวิเคราะหเนื้อหา กำหนดจุดประสงคการเรียนรูสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะ
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และความตองการของ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือการคณะสงฆ 
หนังสือภายใน หนังสือภายนอก หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือสั่งการ หนังสืออื่น ๆ  

 3.3 ผลิตชุดฝกอบรมแบงเปนหัวขอยอยเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาในดานความรู
พื้นฐานเก่ียวกับหนังสือการคณะสงฆ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือสั่งการ หนังสืออื่น ๆ และแบบฝกปฏิบัติ    

 3.4  ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา  
 3.5 ปรับปรุงชุดฝกอบรมใหมีคุณภาพใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึนตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญ และนำชุดฝกอบรมไปทดลองใชกับพระสังฆาธิการที่ไมใชกลุมทดลอง รุน 36 จำนวน 
30 รูป  

4. สรางแบบทดสอบวัดความรูหรือแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีลักษณะเปน 
แบบทดสอบ คูขนานชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เปนแบบทดสอบระหวางอบรม จำนวน 30 ขอ  
และหลังการอบรม จำนวน 15 ขอ ขอละ 1 คะแนน เปนคำถามเพ่ือวัดความรูของผูเขารับการฝก
อบรมกอนและหลังการฝกอบรมเกี่ยวกับการเขียนหนังสือการคณะสงฆ โดยผูวิจัยมีหลักการสราง
แบบทดสอบ ดังนี้ 

  4.1 ศึกษาเอกสารคูมือที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือการคณะสงฆ เนื้อหา วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม แนวทางการวัดและประเมินผลที่เกี่ยวของกับการเขียนหนังสือราชการ หนังสือ 
การคณะสงฆเพื่อนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบ 

  4.2 ทำการวิเคราะหเน้ือหา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่สรางขึ้น 
เปนแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก 

 4.3 นำแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบและนำมา
ปรับปรุงแกไขและผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับพระสังฆาธิการที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 รูป เพื่อนำผลคะแนนการทดสอบท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย 
(Difficulty หรือ คา P) และคาอำนาจจำแนก (Discrimination หรือ คา r) ของแบบทดสอบ
แตละขอ ถาถูกตองจะใหคะแนน 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบจะไมไดคะแนน (0 คะแนน) 
แลวนำมาเรียงลำดับจากมากไปหานอยเพื่อแบงกลุมสูงและกลุมต่ำ โดยใชเทคนิค 50 เปอรเซ็นต 
โดยแบบทดสอบท่ีดีจะมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 
0.20-1.00 

 4.4 ทำการคัดเลือกขอสอบท่ีดี ที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และ 
มีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.20-1.00 มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)  
โดยวิธีของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson KR-20) โดยไดคาความเช่ือมั่น 0.98 แลวผูวิจัย
ไดนำแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่วางแผนไว 
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5. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจชุดฝกอบรมหนังสือการคณะสงฆ มีการตรวจสอบ
คุณภาพ ดานความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน และผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีได
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับพระสังฆาธิการที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 รูป ที่ไมเปนประชากร
ในการวิจัยเพื่อหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) โดยไดคาความเช่ือมั่น 0.90 

เกณฑในการวัดความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  
5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรต (Likert. 1967, p. 70) คือ 

ระดับ 5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
ระดับ 1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
การแปลคาของขอมูลคาเฉล่ีย ผูวิจัยไดแปลคาและใหความหมายของการแปลคา 

หรือแปลผลของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
คะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
คะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับนอย 
คะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design โดย

มีลักษณะการวิจัย ดังนี้ 
 

 Pre-test Treatment Post-test 
 T1 X T2 

 

   T1     (Pre-test ) 
   X           
   T2     (Post-test) 
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จากการวิจัยโดยใชกลุมทดลองท่ีเปนลักษณะการจัดอบรม ผูวิจัยมีแนวทางการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ 

1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากพระสังฆาธิการที่เขารับการอบรมในระหวางวันท่ี 1-30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

2. แจกแบบสอบถามความตองการใหกับผูเขารวมการอบรม จำนวน 51 ฉบับ และไดรับ
คืนจำนวน 51 ฉบับ 

3. แจกแบบทดสอบวัดความรูใหกับผูเขารวมการอบรม ระหวางและหลังการอบรมดวย
ตนเอง จำนวน 51 ฉบับ และไดรับคืน จำนวน 51 ฉบับ  

4. แจกแบบสอบถามความพงึพอใจใหกบัผูเขารวมการอบรมดวยตนเอง จำนวน 51 ฉบบั 
และไดรับคืน จำนวน 51 ฉบับ  

5. รวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดความรูทั้งหมดท่ีไดมาและไดดำเนินการ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 

อนึ่ง ในการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. นำแบบทดสอบระหวางการอบรม จำนวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 

และแบบทดสอบหลังการอบรม จำนวน 15 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน ไปทดลองกับ
พระสังฆาธิการ รุน 36 ซึ่งผานการอบรมแลว จำนวน 30 รูป 

2. นำแบบทดสอบระหวางการอบรม จำนวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 
และแบบทดสอบหลังการอบรม จำนวน 15 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน ไปใชจริงกับ
พระสังฆาธิการ รุน 37 ที่ผานการอบรมไปแลว จำนวน 51 รูป 

3. คำนวณหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อ

เสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ มีวิธีการดังนี้ 
1. กลุมตัวอยาง ไดแก พระสังฆาธิการ จำนวน 51 รูป ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางแบบ

สัมภาษณและแบบสอบถามในประเด็นหลักคือ ดานเนื้อหา รูปแบบ องคประกอบ ความเหมาะสม
ของหนังสือชนิดตาง ๆ  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแลวนำมาวิเคราะหเนื้อหา สวนขอมูลจาก
แบบสอบถามไดวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัยในวัตถุประสงคนี้เพื่อใหไดความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือ
เสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ 

ขั้นตอนที่ 2 วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือ
การคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ มีวิธีการดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดรางชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับ 
พระสังฆาธิการประกอบดวย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือการคณะสงฆ หนังสือภายใน หนังสือ
ภายนอก หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือสั่งการ หนังสืออื่น ๆ และแบบฝกปฏิบัติ  

2. ทำการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อ
พิจารณาท้ังในดานเน้ือหาสาระ และโครงสรางของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจน
ภาษาท่ีใชและตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือ แลวนำมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยที่ผูวิจัย
ไดหาคาดัชนีความสอดคลอง 

3. ผลการวิจัยในวัตถุประสงคนี้เพื่อใหไดชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือ
การคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะ
การเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ มีวิธีการดังนี้ 

1. การหาประสิทธิภาพเบื้องตน (Try out) ตามเกณฑ 80/80 ของชุดฝกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ 

 1.1 ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพเบ้ืองตนกับพระสังฆาธิการท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  
จำนวน 30 รูป รุนท่ี 36 เพ่ือหาความเช่ือม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)  

 1.2 ผลการวิจัยในข้ันตอนน้ีเพื่อใหไดประสิทธิภาพเบ้ืองตนของชุดฝกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ สำหรับพระสังฆาธิการ 

2. การหาประสิทธิภาพ (Trial run)  
 2.1 กลุมทดลองใชชุดฝกอบรมคือพระสังฆาธิการท่ีเขารับการอบรมท่ีสถาบัน 

พระสังฆาธิการ อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี รุนที่ 37 ซึ่งเขารับการอบรมในระหวางวันที่  
1-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 51 รูป 

 2.2  ใชวิจัยแบบ One group pre-test post-test design  
 2.3  คำนวณหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.4 ผลการวิจัยในวัตถุประสงคนี้เพื่อใหไดประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเพ่ือเสริม

ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ สำหรับพระสังฆาธิการ 
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ขั้นตอนที่ 4 วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ มีวิธีการดังนี้ 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก พระสังฆาธิการ จำนวน 51 รูป ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามในประเด็น
ความพึงพอใจหลักคือ ดานลักษณะทั่วไปของชุดฝกอบรม ดานความสมบูรณของคูมือ  
ดานองคประกอบของคูมือ ดานความสมบูรณของแบบฝกปฏิบัติ และดานองคประกอบของ 
แบบฝกปฏิบัติ 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

4. ผลการวิจัยในวัตถุประสงคนี้เพื่อใหไดความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ สำหรับพระสังฆาธิการ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลดวยการใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร เสนอขอมูลโดยนำขอมูลที่ไดมาหาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที (Dependent t-test) และหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม
ตามเกณฑ (E1/E2) สวนการหาคาความยากงายของชุดฝกอบรม เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหรือแบบทดสอบความยากงายของขอสอบมีคาไมเกิน 1 แตคาท่ียอมรับไดจะอยู
ระหวาง 0.2 ถึง 0.8 ถาขอสอบไมมีคาเกิน 0.80 แสดงวา ขอสอบน้ันมีความงายมากเกินไปตอง 
ตัดออกหรือปรับปรุงใหม แตถาขอสอบมีคาต่ำกวา 0.2 ถือวาขอสอบนั้นมีความยากเกินไปตอง 
ตัดออกหรือปรับปรุงเชนเดียวกัน สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย โดยจะจำแนกอธิบายไดดังนี้  
1. ขอมูลทั่วไปของผูเขาอบรม ผูเขาอบรมเปนพระสังฆาธิการ รุนที่ 38 จำนวน 51 รูป 

สวนใหญเปนเจาอาวาส วุฒิการศึกษาทางสามัญอยูในระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาทางธรรม 
จบนักธรรมชั้นเอก สวนใหญไมมีวุฒิการศึกษาทางบาลี อายุพรรษามีคาเฉล่ีย 12 ป มีอายุ  
เฉลี่ย 41 ป และมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนเจาอาวาส เฉลี่ย 1 ป 
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2. ผลการวิจัยจากการดำเนินงาน 
  2.1 ผลดานความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรม  
  ความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรม เพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือ 

การคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ความตองการในการพัฒนาชุดฝกอบรม เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ เนื้อหาของชุดฝก
อบรมมีความถูกตองสามารถนำไปปฏิบัติได รูปแบบของตัวอักษรของชุดฝกอบรมมีความชัดเจน 
อานงาย องคประกอบของคูมือและแบบฝกปฏิบัติเปนไปตามหลักวิชาการ องคประกอบของ 
แบบฝกปฏิบัติ การจัดลำดับความสำคัญของชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมกับระดับผูใชงาน  
ความเหมาะสมของหนังสือภายใน ความเหมาะสมของหนังสือภายนอก ความเหมาะสม 
ของหนังสอืประชาสัมพันธ ความเหมาะสมของหนังสอืสัง่การ และความเหมาะสมของหนังสอือ่ืน ๆ 
ตามลำดับ แสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเก่ียวกับชุดฝกอบรม 
               เพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ  

 

 X  S.D. 
 

1.   4.35 0.26  

2.   4.32 0.26  

3.   

    
4.29 0.27  

4.  

    
4.29 0.35  

5.  4.23 0.35  

6.  4.20 0.39  

7.  4.15 0.28  

8.  4.13 0.25  

9.  4.10 0.26  

 4.23 0.29  

 2.2 ผลดานประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการ 
คณะสงฆของพระสงฆที่เขารับการอบรม 
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 ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ 
ของพระสงฆที่เขารับการอบรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.56/88.30 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 
80/80 หมายความวา ชุดฝกอบรมนี้สามารถใชฝกทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับ 
พระสังฆาธิการ ดานกระบวนการไดผลรอยละ 85.56 และไดผลดานผลลัพธรอยละ 88.30 ซึ่งเปน
ไปตามเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว แสดงดังตาราง 2  

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเร่ืองการเขียนหนังสือการคณะสงฆ  
    ของพระสงฆที่เขารับการอบรมตามเกณฑ 80/80 

2.3 ผลดานประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังอบรมดวยชุดฝกอบรม
เรื่องการเขียนหนังสือการคณะสงฆของพระสงฆที่เขารับการอบรม 

  คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบในการเขียนหนังสือการคณะสงฆของผูเขาอบรมหลัง
การอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.01 หมายความวา พระสังฆาธกิาร 
ที่ ไดรับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ  
สำหรับพระสังฆาธิการ มีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะในการเขียนหนังสือการคณะสงฆหลังการอบรมสูง
กวากอนการอบรม แสดงดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  ผลดานประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังอบรมดวยชุดฝกอบรม 
                 เรื่อง การเขียนหนังสือการคณะสงฆของพระสงฆที่เขารับการอบรม 

 ( ) 
 (E1)  (E2) 

E1/E2  

51 85.56 88.30 85.56/88.30 80/80 

 

 
  

 
t-test sig 

 51 8.51 .92 -89.005 .000 

 51 13.47 .90 

*  0.01 

 2.4 ผลดานความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการ
คณะสงฆ หลังจากที่ผานการอบรมแลว 

  พระสังฆาธิการท่ีเขารับการอบรมมีความพึงพอใจการใชชุดฝกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ หลังจากท่ีผานการอบรมแลวในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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และเม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา พระสังฆาธิการมีความพึงพอใจในความสมบูรณของคูมือ 
ลักษณะทั่วไปของชุดฝกอบรม องคประกอบของคูมือ องคประกอบของแบบฝกปฏิบัติ และความ
สมบูรณของแบบฝกปฏิบัติ อยูในระดับมากตามลำดับ แสดงดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรม 
                เพื่อเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ  

สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ

สำหรับพระสังฆาธิการ สรุปไดดังนี้  
ผูเขาอบรมเปนพระสังฆาธิการที่ไดเขาอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการ รุนที่ 38 ณ สถาบัน

พระสงัฆาธิการ อำเภอปากทอ จงัหวดัราชบรุ ีจำนวน 51 รปู สวนใหญเปนเจาอาวาส วฒุกิารศกึษา 
ทางสามัญอยูในระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาทางธรรมจบนักธรรมชั้นเอก สวนใหญไมมีวุฒิ 
การศึกษาทางบาลี อายุพรรษาเฉล่ีย 12 ป อายุของพระสังฆาธิการ เฉล่ีย 41 ป และมีระยะ 
เวลาในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนเจาอาวาส เฉลี่ย 1 ป 

พระสังฆาธิการมีความตองการในความสมบูรณของชุดฝกอบรม องคประกอบของชุดฝก
อบรม และแบบฝกปฏิบัติอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  
85.56/88.30 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 พระสังฆาธิการท่ีไดรับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรม
การเขียนหนังสือการคณะสงฆมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนหนังสือการคณะสงฆหลังการอบรมสูงกวา
กอนการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนความพึงพอใจของพระสังฆาธิการที่มีตอ
ความสมบูรณของชุดฝกอบรม องคประกอบของชุดฝกอบรมและแบบฝกปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 
 
 

 X  S.D. 
 

 4.18 0.27  

 4.31 0.39  

 4.15 0.28  

 4.08 0.25  

 4.10 0.26  

 4.16 0.29  
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อภิปรายผลการวิจัย 
ชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ

สำหรับพระสังฆาธิการที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีมีประสิทธิภาพ 85.56/88.30 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 
เพราะชุดฝกอบรมมีทั้งคูมือและแบบฝกปฏิบัติที่ทำใหพระสังฆาธิการไดรับความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะในการใชในระดับหน่ึง และทำใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมกับระดับและความสามารถ
ของพระแตละรูปที่ดำรงตำแหนงเปนเจาอาวาสมา และไดคุนเคยกับการเขียนหนังสือราชการ 
มาบางแลวกลาวไดวาพระสังฆาธิการมีความรูเพิ่มขึ้นจากการไดใชชุดฝกอบรม  และเมื่อไดทดสอบ
ประสิทธิภาพดวยการนำชุดการสอนไปทดสอบดวยกระบวนการสองข้ันตอนคือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชเบื้องตน (Try out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial run) เพื่อหา
คุณภาพของส่ือตามขั้นตอนที่กำหนดใน 3 ประเด็น คือ การทำใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น การชวย
ใหผูเรียนผานกระบวนการเรียน และทำแบบประเมินสุดทายไดดี และการทำใหผูเรียนมีความพึง
พอใจ (ชัยยงค พรหมวงค. 2535) นำผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขกอนที่จะผลิตออกมาเผยแพร 
เปนจำนวนมาก และมีเน้ือหาหลักในดานของการทดสอบประสิทธิภาพใชเบื้องตน เปนการนำส่ือ
หรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเปนตนแบบ (Prototype) แลวไปทดสอบประสิทธิภาพใชตามขั้นตอนที่
กำหนดไวในแตละระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนใหเทาเกณฑที่กำหนดไว 
และปรับปรุงจนถึงเกณฑ รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การนำส่ือหรือ 
ชุดการสอนท่ีไดทดสอบประสิทธิภาพใชและปรับปรุงจนไดคุณภาพถึงเกณฑแลวของแตละหนวย 
ทุกหนวยในแตละวิชาไปสอนจริงในช้ันเรียนหรือในสถานการณการเรียน ที่แทจริงในชวงเวลาหน่ึง 
อาทิ 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอยเพื่อตรวจสอบคุณภาพเปนคร้ังสุดทายกอนนำไปเผยแพร 
และผลิตออกมาเปนจำนวนมาก  

ชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการ 
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาเปนไปตามสมมติฐานที่วางไวคือ พระสังฆาธิการที่เขารับการฝกอบรม 
โดยการใชชุดฝกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
(เมธี ปยะคุณ และสุรชัย เสิศธนาผล. 2551) และมีการใชชุดฝกอบรมแลวทำใหผูเขาอบรม 
มีความรูเพิ่มขึ้น รวมทั้งผูเขารับการฝกอบรมมีความรู เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ชุติมา  สัจจานันท และคณะ. 2552, หนา 98) 

สวนดานความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมนั้น พระสังฆาธิการมีความพึงพอใจตอชุดฝกอบรม
การเขียนหนังสือการคณะสงฆในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากชุดฝกอบรมท่ีมีคูมือการเขียน
หนังสือการคณะสงฆและแบบฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือการคณะสงฆไดผานข้ันตอนการพัฒนา 
มาโดยผูเชี่ยวชาญและทุกคนไดมีโอกาสฟงบรรยายจากวิทยากรและฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง  
จึงทำใหผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
1. ชุดฝกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับพระสังฆาธิการที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้นมาสามารถนำไปฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง แตควรอานคูมือการเขียนหนังสือการ 
คณะสงฆประกอบกับการใชแบบฝกปฏิบัติเสมอ 

2. หากมีการนำชุดฝกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆสำหรับ 
พระสังฆาธิการที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาไปใชในการอบรม ควรใชเวลาในการอบรมไมนอยกวา  
1 วัน หรือไมนอยกวา 6 ชั่วโมง 
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