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บทคัดย่อ 
 

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์ ส าหรับพระสังฆาธิการ  2) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์ ส าหรับพระสังฆาธิการ 3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
เพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์ ส าหรับพระสังฆาธิการ และ 4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ในการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์ ส าหรับพระสังฆาธิการ  
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการที่เข้าอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการ รุ่น
ที่ 38 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 58 รูป  และผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดคือ 51 รูป  
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์  2) ชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์ ประกอบด้วย คู่มือการ
ฝึกอบรม และแบบฝึกอบรม  3) แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์  และ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์ และสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมโดยใช้สูตร (E1/E2)   
 ผลการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการมีความต้องการในความสมบูรณ์ของคู่มือ องค์ประกอบ
ของคู่มือ และมีแบบฝึกปฏิบัติที่สามารถท าให้เกิดทักษะในการใช้งานได้ดี ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.56/88.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 พระสังฆาธิการที่ได้รับ
การฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนหนังสือการ
คณะสงฆ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนความ 
พึงพอใจของพระสังฆาธิการที่มีต่อความสมบูรณ์ของชุดฝึกอบรม และองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 

  The objectives of  this  research were to : 1) study the needs of a training 
package to improve writing skills on official correspondence for Sangha  
administrators 2) develop the training package to improve writing skills on official 
correspondence for Sangha  administrators 3) study  the efficiency of a training 
package  to improve writing skills on official correspondence for Sangha  
administrators  and 4) study trainees’ satisfaction toward  the training  package to 
improve writing skills on official correspondence for Sangha  administrators. 
           The studied samples consisted of  58 Sangha  administrators  at institute of 
Buddhist Monks, Ratchaburi Province who were trained by the training  package. The 
research tools employed were a  focus group discussion and questionnaire regarding 
training package and achievement test. Data analysis were conducted as frequency, 
percentage, mean, standard deviation, dependent t-test and E1/E2 formula.           

The research findings were: 1) Sangha  administrators needed overall of the 
training package at the high level. 2) the training package was appropriate at the high 
level; 3) the efficiency ‘s score of created exercise was 85.56/88.30 which was in 
accordance with the criteria of 80/80 ; and 4) the Sangha  administrators had 
satisfaction toward the training package on official correspondence at the high level.  
 
 

 
 
 
 




