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 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์  1)  เพื่อพฒันาความสามารถในการเขยีนแสดง
ตวัอย่าง  ของนักเรยีนด้วยการใช้กจิกรรมการสอนเขยีนแบบอรรถฐาน  และ  2)  เพื่อ
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเขยีนอรรถฐาน  กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่   6/8  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  และเป็นนักเรยีนในโครงการผู้มพีรสวรรค์ในด้านการเรยีนภาษาอังกฤษ  
(ENGLISH  GIFTED  PROGRAMME)  จ านวน  6  คน  ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้   ไดแ้ก่  1)  แผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้  การสอนเขยีนแบบอรรถฐานเพื่อพฒันาความสามารถทางการเขยีน
แสดงตวัอย่างของนักเรยีน  2)  แบบทดสอบการเขยีนก่อนและหลงักจิกรรม  3)  แบบ
ประเมนิความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษแบบแสดงตวัอย่าง  4)  แบบบนัทกึผลการ
จดักจิกรรมการสอนของคร ู 5)  แบบบนัทกึประจ าวนัของนักเรยีน  6)  แบบสอบถามความ
พงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการสอนแบบอรรถฐาน  7)  แบบสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้ง  การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้การเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิก์บัเกณฑ์มาตรฐาน  
(รอ้ยละ  70)  รปูแบบการวจิยัเป็นแบบกรณศีกึษา  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื 
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2  Dr.,  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences,  Mahasarakham  University   
ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบว่า  1)  นักเรยีนมี
ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์รอ้ยละ  70  ขึ้นไปจ านวน  6  คนคดิ
เป็นรอ้ยละ  100  และ  2)  นักเรยีนมคีวามพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอรรถ
ฐานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้   
  1.  ผลการศกึษาความสามารถด้านการเขยีนภาษาองักฤษของนักเรยีน
หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการสอนเขยีนแบบอรรถฐาน  พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ก่อนจดักจิกรรมคดิเป็นรอ้ยละ  62.30  และหลงัการจดักจิกรรมคดิเป็นรอ้ยละ  85.95  ซึ่ง
สรปุไดว้่าคะแนนเฉลีย่  หลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรม   
  2.  นักเรยีนมคีวามสามารถในการเขยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ  70  ขึน้ไปจ านวน  
6  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  100 
  3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดักจิกรรมการสอนเขยีน
แบบอรรถฐาน  โดยภาพรวมนักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีากทีสุ่ด  โดยมคีะแนน
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.80 
 สรุปได้ว่า   การจัดกิจกรรมการสอนเขียนแบบอรรถฐานสามารถพัฒนา
ความสามารถ  ทางการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  ไดเ้ป็นอย่าง
ด ี และนักเรยีนมคีวาม  พึงพอใจในการจดักิจกรรมการสอน  เหมาะสมจะน ากิจกรรม     
การสอนเขยีนแบบอรรถฐานไปใช ้ ในชัน้เรยีนต่อไป 
 
ค าส าคญั  :  การจดักจิกรรมการสอนแบบอรรถฐาน,  การเขยีนภาษาองักฤษเพื่อแสดง 
      ตวัอยา่ง 

 
Abstract 
 The  purposes  of  this  research  were  1)  to  improve  students’  writing  
ability  based  on  Genre  based  Approach  learning  Activities  in  Exemplification  
Writing  and  2)  to  study  the  satisfaction  of  students  toward  the  learning  
activities  based  on  Genre  based  Approach.  The  sample  were  selected  by  
purposive  sampling  of  6  English  Gifted  Programme  students  in  grade  12  of  
Mahasarakham  University  Demonstration  School  (secondary)  in  the  first  
semester  of  2014  academic  year.  The  instrument  used  in  this  research  
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were  1)  Genre  based  Approach  learning  Activities  Lesson  plan  2)  English  
Prewriting-  post  writing  test  3)  English  Writing  Ability  Assessment  form       
4)  teacher’s  note  5)  students’  diary  6)satisfaction  questionnaire  and  7)  semi-
structured  interview.  Data  analysis  is  the  comparing  the  results  with  a  
prescribed  criterion  of  70%  passing  score.  The  research  design  is  a  case  
study  .Data  was  analyzed  by  mean,  percentage,  and  standard  deviation.   
 The  results  showed  that   
  1)  learning  activities  were  efficient  more  than  the  prescribe  
criterion   
  2)  The  mean  score  of  the  posttest  was  85.95%  and   
  3)  the  students  were  satisfied  with  the  genre  based  approach  
learning  activity  in  the  highest  level. 
 It  can  be  concluded  that  the  Process  Genre  Based  Activity  can  
Improving  Students’  Writing  ability  and  the  students  were  satisfied  with  the  
activities.  Therefore,  these  activities  should  be  taught  in  any  classroom  to  
improve  the  students  ’writing  ability. 
 
Keywords:  Genre-based  approach  learning  activity,  Exemplification  English  
writing 
 
      
 
ทักษะการเขียนในภาษาที่สองนัน้เป็น
เรื่องที่ท้าทายและซบัซ้อนอย่างมากต่อ
ผู้เรียนภาษาไม่ว่าในระดับใด  การจะ
สรา้งงานเขยีนขึน้มาแต่ละครัง้นัน้ผูเ้ขยีน
ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอใน
ระดบัหนึ่ง  ในการถ่ายทอดข้อความใน
ภาษาที่สองซึ่งไม่ใช่ภาษาของตนเอง
อย่าง  เนื่องจากการเขยีนนัน้เกดิขึน้จาก

การรวบรวมความรูแ้ละถ่ายทอดออกมา
เ ป็นข้อ คว ามที่ ถู กต้ อ ง แล ะต ร งกับ
เป้าหมายของผู้เขยีน  เมื่อมองในบรบิท
ของการเขยีนตามความหมายโดยทัว่ไป
แล้วยังมองเห็นความซับซ้อนในการ
สร้างสรรค์งานชิ้นงาน  การเขยีนจงึเป็น
เรือ่งทีล่ะเอยีดซบัซอ้นมากขึน้ส าหรบัการ
เขยีนในบรบิทของการเรยีนภาษาที่สอง
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ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากระบวนการ
สรา้งงานเขยีนแต่ละชิน้มากไปกว่าเดมิ 
 ในส่วนของทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษนัน้ได้มกีารพฒันารูปแบบ
การเรยีนการสอนในทกัษะการเขยีนมา
ตลอด  เริม่แรกเลยนัน้ทกัษะการเขยีนจะ
เน้นไปที่การเขยีนที่เน้นผลติผล  ซึ่งเป็น
การพจิารณางานเขยีนของผู้เรยีนที่เป็น
ผลงานออกมาแล้วว่ามีความถูกต้องใน
เรื่องของการใช้ภาษามากน้อยเพียงใด  
ในส่วนของการเรยีนตามแบบวธิกีารนี้นัน้
ผู้เรียนจะเห็นความผิดพลาดของการ
เขยีนของตนเองโดยครูจะเป็นผู้แก้ไขใน
ส่ วนของการ ใช้ภ าษา   โ คร งส ร้า ง
ไวยากรณ์ของผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนจงึไดเ้รยีนรู้
เพียงแค่การแก้ไขผลงานจากผู้สอนใน
ด้านของการใช้ค าต่างๆในการเขียน
เท่ า นั ้น   ต่ อ ม า เห็น ว่ า วิ ธีก า รนี้ ไ ม่
ก่อให้เกิดผลดีเท่าที่ควรการสอนการ
เขียนจึงเปลี่ยนไปเป็นการเขียนที่เน้น
กระบวนการ  ไม่เพียงแต่การใช้ภาษา
เท่านัน้แต่ผู้สอนจะต้องเน้นให้ผู้เรยีนได้
เห็นกระบวนการของการเขยีนว่าผู้เรยีน
จะต้องร่างความคดิและสามารถถ่ายทอด
ความคดิของตนเองออกมาเป็นงานเขยีน
ได้ด้วยกระบวนการใด  ผู้สอนไม่เพียง
เน้นการใช้ภาษาของนักเรยีนเท่านัน้แต่
จะต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการ
สรา้งงานเขยีนของตนเองได้ถูกตามหลกั
โครงสรา้งของงานเขยีนประเภทนัน้   

 ต่อมาแนวคิดการวิเคราะห์
รูปแบบ  ได้เข้ามามีความส าคัญอย่าง
มากในการเรยีนการสอนทกัษะการเขยีน
และถูกน ามามาประยุกต์ใช้กบัการเรยีนรู้
ทักษะการ เขียน เนื่ อ งจากว่ า   การ
วเิคราะห์ประเภท  หรอืรูปแบบ  นัน้คือ  
การสอนทกัษะการเขยีนภาษาที่สองโดย
เน้นให้ผู้เรยีนได้เข้าใจกระบวนการของ
ประเภทงานเขยีนที่จะสร้างขึ้นมาผสาน
กับบริบททางสงัคมที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
เขียนประเภทนั ้น  ไม่เพียงแต่จะเน้น
กระบวนการการสร้างงานเขียนขึ้นมา
เพียงเท่านั ้น  แต่นักเรียนจ าเป็นต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสื่อสานในงาน
เขียนที่จะสร้างขึ้นมาอีกด้วย   ดังนั ้น  
แนวคดิการสอนเขยีนตามการวิเคราะห์
รูปแบบ  และ  แนวคิดการสอนเขยีนที่
เน้นกระบวนการ  จงึมกัใชค้วบคู่กนัมาใน
การสอนการเขยีนในภาษาที่สอง  แต่ก็มี
การน าแนวคดิดงักล่าวมาใชก้นัยงัไม่มาก
นักในบรบิทของการสอนทกัษะการเขยีน
ในการ เ รียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  และการเรยีนรูท้กัษะ
การเขียนของนัก เรียนไทยซึ่ ง เ รียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนัน้
ยงัมกีารพฒันาไปค่อนขา้งชา้  โดยเฉพาะ
ในงานเขยีงเชิงวิชาการที่ยงัเป็นปญัหา
หลกัในการเขยีนของนกัเรยีนไทย 
 ในการน าแนวคิดการวเิคราะห์
รูปแบบ  เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรยีน
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การสอนทกัษะการเขียนในเชิงวิชาการ
นัน้ไม่เพยีงแต่นักเรยีนจะได้เรยีนรูก้ารใช้
ภาษา  ซึ่งคล้ายกับ  การเขียนที่เ น้น
ผ ล ผ ลิ ต   นั ก เ รี ย น ยั ง ไ ด้ เ รี ย น รู้
กระบวนการสร้างงานเขยีนซึ่งเกี่ยวข้อง
กับแนวคิดการเขียนที่เน้นกระบวนการ  
และที่ส าคัญที่สุดเด็กจะได้เรียนรู้การ
เขยีนโดยมรีปูแบบประเภทของงานเขยีน
และเขยีนได้ตรงตามเป้าหมายของงาน
เขยีนประเภทนัน้ๆ  และจากการศึกษา
เอกสารและงานวจิยัเกี่ยวกบัการสอนการ
เขียนตามแนวคิดการวิเคราะห์รูปแบบ  
(Genre  based  approach)  และสภาพ
ปจัจุบันของปญัหาในการเขียนของ
นักเรยีนไทยท าให้ผู้วจิยัเลง็เหน็ว่า  การ
น าแนวคดิ  การวเิคราะหร์ปูแบบ  เขา้มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนการจดัการ
เ รีย นก า ร ส อน ใ นทักษ ะ ก า ร เ ขีย น
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนไทยนั ้น
น่าจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของ
นกัเรยีนผ่านแนวคดิดงักล่าวได ้
 นั ก เ รี ย น โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ  
ENGLISH  GIFTED  PROGRAMME  
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
(ฝ่ายมธัยม)  ได้เรยีนรายวชิาการเขยีน
ภาษาองักฤษ  (ENGLSIH  WRITING)  
ในระดับชัน้ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   5  ซึ่ง
จุดประสงค์  ในรายวิชานี้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการ เ ขียนภาษาอัง กฤษของ
นกัเรยีน  ในการเรยีนวชิานี้นักเรยีนจะได้

ฝึกทกัษะการเขยีนตัง้แต่แรกเริม่  จนถึง
กระบวนการสุดท้ายคอืการสร้างชิ้นงาน  
อาจารย์ประจ าวชิาได้เน้นให้นักเรยีนได้
ฝึกทกัษะการเขยีนประเภทต่าง ๆ  ไม่ว่า
จะเป็น  การเขยีนเรยีงความ  การเขยีน
บรรยาย  การเขียนเล่าเรื่อง  เป็นต้น  
นอกจากนัน้นักเรยีนในโครงการ  ยงัต้อง
สรา้งงานเขยีนในอกีหลายวชิาที่เป็นวชิา
บงัคบัตามหลกัสูตร  การสอนการเขยีนที่
มคีุณภาพจงึมคีวามจ าเป็นต่อนักเรยีนยิง่
นัก  ครูผู้สอนควรมวีธิกีารสอนที่ส่งเสรมิ
การฝึกทักษะแก่ผู้ เรียนอย่างถูกต้อง  
ผู้ วิจ ัย เ ป็นหนึ่ ง ใ นผู้ปฏิบัติก ารสอน
นักเรยีนในโครงการและมกีารมอบหมาย
งานดา้นการเขยีน  จงึพบว่านักเรยีนส่วน
ใหญ่  มคีวามคดิต่อการเรยีนการเขยีนว่า
เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมาก  การ
เขียนต้องอาศัยปจัจัยทางภาษาหลาย
อย่างเพื่อให้งานเขยีนแต่ชิ้นลุล่วงไปได้
ดว้ยด ี
    
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาความสามารถใน
การเขียนแสดงตัวอย่าง  ของนักเรียน
ด้วยการใช้การจดักจิกรรมการสอนเขยีน
แบบอรรถฐาน 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการ
สอนแบบอรรถฐาน 
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วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   ประชากรที่ใช้ในการวจิยั

ครัง้นี้เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

(ฝ่ายมธัยม)  ต าบลขามเรยีง  อ าเภอ

กนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ภาค

เรยีนที ่  1 ปีการศกึษา  2557  จ านวน 

10  หอ้งเรยีน  จ านวน  304  คน 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้นี้เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  
6/8  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  และเป็นนักเรยีนใน
โครงการผูม้พีรสวรรคใ์น 
ดา้นการเรยีนภาษาองักฤษ  (ENGLISH  
GIFTED  PROGRAMME)  จ านวน  6  
คน  ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 
   1.  เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ทดลอง  คอื  แผนการจดั  กิจกรรมการ
สอนเขยีนแบบอรรถฐานเพื่อพฒันาความ  
สามารถทางการเขยีนเพื่อแสดงตวัอย่าง
ของนกัเรยีน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมขอ้มลู 

    2.1  แบบทดสอบการ
เขยีนก่อน  และหลงัการใชก้จิกรรม 
    2 . 2   แ บ บ บั น ทึ ก
เกณฑก์ารใหค้ะแนนงานเขยีน 
    2 . 3              
                       ข      
     2.4  แบบบนัทกึผล
การจดักจิกรรมการสอน  ของคร ู
    2 . 5   แ บ บ บั น ทึ ก
ประจ าวนัของนกัเรยีน 
    2.6  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  ของนักเรยีนที่มต่ีอการ
จดักจิกรรมการสอนแบบอรรถฐาน 
    2.7  แบบสัมภาษณ์
กึง่โครงสรา้ง 
 การด าเนินการวิจยั 
  1.  สร้างเครื่องมอืและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  โดยส่งให้
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  3  ท่านไดต้รวจสอบ
ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท ์ และน ามา
วเิคราะห ์ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  
และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  น าแบบทดสอบการ
เขยีนก่อนกจิกรรม  วดัความสามารถ
ทางการเขยีนแสดงตวัอยา่งของนกัเรยีน 
  3.  ด าเนินการจดักจิกรรม
การสอนเขียนตามแผนการจดักิจกรรม
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กา รสอน เ ขียนแบบอ รรถ ฐ านที่ ไ ด้
ออกแบบไวเ้ป็นเวลาทัง้สิน้  15  ชัว่โมง 
  4.  น าแบบทดสอบการ
เขยีนหลงัการใช้กิจกรรม  มาวัด
ความสามารถทางการเขยีนแสดงตวัอย่าง
ของนกัเรยีน 
  5.  ประเมนิความสามารถ
ทางการ เขียน   แสดงตัวอย่ า งของ
นักเรยีนโดยใช้แบบบนัทกึเกณฑ์การให้
คะแนนงานเขยีน 
  6.  สมัภาษณ์นักเรยีน
เกี่ยวกบัการจดั  กิจกรรมการสอนเขยีน
แบบอรรถฐานโดยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครง  
สรา้งที่ได้ออกแบบไวเ้พื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิ
ลกึ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลู  ตามความมุง่หมายของ
การศกึษาคน้ควา้  ดงันี้   
  1.  การศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการเขยีน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการสอนเขยีนตามแนวการสอน
แบบอรรถฐานระหว่างก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน  โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ย
ละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   

  2.วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเขยีนกบัเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไวร้อ้ยละ  70   
  3.การศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการ
สอนเขยีนแบบอรรถฐานเพื่อพฒันา
ความสามารถทางการเขยีนแสดงตวัอย่าง
ของนกัเรยีนโดยใชค้่าเฉลีย่ 
  4.  การวเิคราะหข์อ้มลู
แบบสอบถามดา้นความคดิเหน็เพิม่เตมิ
และขอ้เสนอแนะ 
 
ผลการวิจยั 
 1.  การศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
สอนเขยีนตามแนวการสอนแบบอรรถ
ฐานระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  โดย
ใชส้ถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  
ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
  1.1  การศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการเขยีน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีน  โดยใชส้ถติิ
พืน้ฐาน  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  แสดงผลสรปุได้
ดงัตาราง  1 
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ตาราง  1  คะแนนการประเมนิความสามารถในการเขยีนฉบบัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 
 

ฉบบัก่อนการจดักจิกรรม ฉบบัหลงัการจดักจิกรรม 
  ข                    รวม(63) เฉลีย่  

(รอ้ยละ) 
  ข                    รวม(63) เฉลีย่ 

(รอ้ยละ) 1(21) 2(21) 3(21) 1(21) 2(21) 3(21) 
1 12 13 14 39 13 1 18 17 18 53 17.60 
2 11 12 14 37 12.30 2 19 18 19 56 18.60 
3 11 12 13 36 12 3 17 16 17 50 16.60 
4 13 13 14 40 13.30 4 18 17 18 53 17.60 
5 15 14 15 44 14.60 5 20 19 19 58 19.30 
6 14 13 13 40 13.30 6 19 18 19 56   18.60 
รวม 76 77 83 236 78.50 รวม 111 105 110 326 108.30 
เฉลีย่ 12.60 12.80 13.80 39.33 13.08 เฉลีย่ 18.5 17.5 18.3 54.30 18.05 
รอ้ยละ 60.31 61.11 65.87 62.43 62.30 รอ้ยละ 88.09 83.33 87.30 86.24 85.95 
S.D. 1.63 0.75 0.75 2.80 0.91 S.D. 1.04 1.04 0.81 2.87 0.96 

 
 จากตารางสรปุไดว้่า  นกัเรยีนมี
ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม
โดยรวม  เฉลี่ยเท่ากับ  13.08  คิดเป็น
ร้อยละ  62.30  ผลการทดสอบหลงัการ
จดักิจกรรมโดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั  18.05  
คดิเป็นรอ้ยละ  85.95  เมือ่  เปรยีบเทยีบ
ผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจะ
เห็นว่า  นักเรียนมีพัฒนาการทางการ  
เขยีนเพิม่ขึ้น  ร้อยละ  23.65  แสดงว่า
การจดักิจกรรมการสอนแบบอรรถฐาน
เพื่อพฒันาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษที่   สร้างขึ้นช่วยพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนเพื่อแสดง
ตวัอยา่งได ้

 2.  การเปรยีบเทยีบคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนกบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 
รอ้ยละ  70  โดยดูจาก  คะแนนผลการ
ทดสอบฉบบัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  
ของนักเรยีนจ านวนทัง้หมด  6  จาก
คะแนนเตม็  ทัง้หมด  21  คะแนน  จาก
ตาราง  1  จะเหน็ว่า  นักเรยีนทัง้หมด  6  
คน  มคีะแนนการทดสอบก่อนเรยีน  ไม่
ถงึรอ้ยละ  70  ทุกคน  คดิเป็นรอ้ยละ  
62.43  เมื่อวเิคราะหจ์ากการใหค้ะแนน
งานเขยีนจากผูป้ระเมนิ  งานเขยีนทัง้  3  
ท่าน  พบว่า  งานเขยีนของนักเรยีนยงัไม่
มีอ งค์ประกอบของการ เขียนแสดง
ตัวอย่างเท่าที่ควร  ขาดประโยคแสดง
ใจความส าคัญ  และประโยคหรือค าที่
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แสดงถงึการเขยีนเพื่อ  แสดงสาเหตุและ
ผลกระทบ  ภายหลงัจากการจดักจิกรรม
แล้ว  พบว่า   จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑร์อ้ยละ  70  ขึน้ไป  จ านวน  6  
คน  โดยมีค ะแนนเฉลี่ย รวม   ของ
นักเรยีนทัง้หมด  คิดเป็นร้อยละ  86.24  
นักเรยีนทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่สูงทีสุ่ด  คอื  มี
คะแนนเฉลีย่  58  คดิเป็นรอ้ยละ  19.30  
และ  นักเรยีนที่มคีะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั  16.60 
 3.  การศกึษาความพงึพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการ
สอนเขียนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ
เพื่ อแสดงตัวอย่างของนัก เรียนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม   โดยใช้ค่ า เฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลที่ได้คอืความพงึ
พอใจต่อการจดักิจกรรมการสอนเขียน
แบบ อ ร ร ถ ฐ า นข อ งนั ก เ รีย น   ชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่   6  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.45โดยภาพรวมอยู่ใน  ระดบัพึงพอใจ
มากที่สุด  แสดงว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจดักิจกรรมการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษแบบอรรถฐานอยู่ในระดบั
พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยในครัง้นี้ เป็นการวิจัย
แบบกรณีศกึษาเพื่อพฒันาความสามารถ

ทางการเขยีนภาษาองักฤษของนักเรยีน
และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีน
ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการสอนเขยีนแบบ
อรรถฐาน  แบ่งการท ากจิกรรมการเขยีน
ออกเป็น  3  ขัน้ตอน  งานวจิยันี้ผูว้จิยัได้
ประยุกต์ใช้  วงจรการจดัการเรียนการ
สอนตามแนวคดิอรรถฐาน  ของ  Hyland  
(ศิวพร  ใสโต:  2543 : 40)  มา
ประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรม  การสอน
ของผู้วิจ ัย  ซึ่งออกแบบไว้ทัง้สิ้น  15  
ชัว่ โมง  ได้แ ก่   ขัน้ที่   1  ขัน้การให้
รปูแบบ  (A  modeling  stage)  เป็นขัน้
ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้   เกี่ยวกับอรรถ
ลกัษณ์โดยให้ผู้เรยีนศึกษาจากตัวอย่าง
งานเขยีนที่เป็นต้นแบบของอรรถลกัษณ์
ในงานเขยีนประเภทยกตวัอย่าง  ผู้เรยีน
จะระดมความคิดกันว่าเรื่องที่อ่านเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร  มอีรรถลกัษณ์แบบ
ไหน  จากนั ้นผู้ เ รียนก็จะวิ เ คราะห์
โครงสร้างการด าเนินเนื้อความของเนื้อ
เรื่อง  ต่อมาเป็นการให้ความรู้ผู้เรียน
เกี่ยวกบัการเขยีนอนุเฉท  องค์ประกอบ
ของอนุเฉท  และรปูแบบการเขยีนอนุเฉท
ป ร ะ เ ภทก า ร เ ขี ย น แ สด ง ตั ว อ ย่ า ง  
(Exemplification)  เพื่อเป็นการน า
แนวทางและรื้อ ฟ้ืนความทรงจ าขอ ง
ผู้เรยีนเกี่ยวกบัการเขยีนของผู้เรยีนและ
เกิดความเข้าใจมากขึ้น   ผู้วิจ ัยจึงให้
ผูเ้รยีนศกึษาตวัอย่างงานเขยีนประเภทนี้
ก่อน  โดยตวัอยา่งงานเขยีนนี้ผูว้จิยัไดค้ดั
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สรรมาจากงานเขยีนทัง้หมด  10  เรื่อง
และท าการวิเคราะห์  โดยเรื่องที่ผู้สอน
เ ลื อ ก ม า นั ้ น ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ความสามารถของผูเ้รยีนและคดิว่าผูเ้รยีน
สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้  ผู้เรยีนจะ
ช่วยกันสัง เกตค าศัพท์จากเนื้ อ เรื่อ ง  
ค าเชื่อม  รวมทัง้หาตวัอยา่งในเรื่องทีอ่่าน  
Krashen  (1983)  กล่าวไวว้่า  ผูเ้รยีน
สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีถ้าข้อมูลทาง
ภาษานัน้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้เรยีน  
หากผู้เรียนเกิดเข้าใจภาษาแล้ว  ระดับ
ความ เข้า ใ จจะ เพิ่มขึ้น   1  ขั ้น โดย
อตัโนมตัจิงึท าให้นักเรยีนสามารถพฒันา
ความสามารถทางการ  เขยีนได้  ต่อมา
ผู้วิจยัให้ผู้เรยีนรู้จกัเกี่ยวกบั  อรรถฐาน
การเขียนอธิบาย  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
จากตวัอย่างงานเขยีนทีผู่ส้อนได้คดัเลอืก
มา  ต่อมาผูเ้รยีนจงึท าการเรยีนรูเ้กี่ยวกบั
การเขยีนแบบเน้นกระบวนการเพื่อเป็น
แนวทางให้นักเรยีนน ามาฝึกเขยีนอรรถ
ฐานเพื่อแสดงตวัอยา่ง   
 ขั ้นที่   2  ขั ้นตกลงร่ วมกัน
เกีย่วกบัเนื้อความ  (A  joint  negotiation  
stage)   
  เ ป็นขัน้ที่ผู้สอนให้ผู้ เรียน
ร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนรู้ล ักษณะ
ต่างๆ  เริม่จากการสงัเกต  การค้นคว้า  
และการอภปิราย  ในขัน้นี้นักเรยีนมกีาร
บนัทกึอรรถลกัษณ์ทีจ่ะน าไปใชใ้นการฝึก
เขียน  ในขัน้นี้ผู้สอนได้ให้นักเรียนได้

ประเมนิงานเขยีนของตนเองทีไ่ดฝึ้กเขยีน
ไปในขัน้ตอนที่  1  โดยใช้แบบประเมนิ
เพื่อหาข้อผิดพลาดของตนเอง  ต่อมา
ผู้วจิยัได้ก าหนดหวัข้อให้นักเรยีนเพื่อให้
นักเรียนฝึกเขียนตามขัน้ตอนโดยเป็น
หวัขอ้คนละอนักบัตอนทีเ่ขยีนในขัน้ตอน
ที ่ 1  นกัเรยีนเริม่เขยีนตามรปูแบบอรรถ
ฐานอธิบายเพื่อยกตัวอย่าง   ผู้ เรียน
สามารถปรึกษาหารือกันและผู้วิจ ัยมี
หน้าทีใ่นการใหค้ าปรกึษา  การเขยีนแบบ
อรรถฐานเชิงอธิบายถือว่าเป็นการสอน
แบบใหม่ส าหรบันักเรยีนมาก  เนื่องจาก
ผู้เรียนเคยเรียนมาเฉพาะการเขียนอนุ
เฉทตามหวัขอ้ทัว่ไปเท่านัน้และยงัไม่เคย
ฝึกเขยีนแบบที่เป็นไปตามอรรถลกัษณ์
ของงานเขยีนประเภทนี้   ผู้เรยีนจงึเกิด
ค าถามมากมาย  ช่วงแรกเกดิการติดขดั
ในการระดมความคดิ  แต่ทัง้นี้  ผูส้อนได้
เพิ่มกิจกรรมคือให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้าง
รายการตวัอย่างที่นักเรยีนจะน ามาเขยีน
ออกมาก่อน  เมื่อนักเรยีนได้เขยีนแสดง
รายการตวัอย่างขึน้มาแล้วนักเรยีนจงึพอ
มองประเดน็เรื่องทีจ่ะเขยีนต่อไปได้  เมื่อ
นักเรยีนสามารถสร้างรายการขึ้นมาได ้ 
นักเรยีนเหมอืนเกดิประกายความคดิทีจ่ะ
เขียนต่อไป  ขัน้ที่  3  ขัน้ฝึกเขียนโดย
อสิระ  (An  independent  construction  
stage)  ขัน้ตอนนี้ผูส้อนไดก้ าหนดหวัขอ้
การเขยีนแสดงตวัอย่างให้ผู้เรยีนเพื่อฝึก
เขียนอย่างอิสระ  ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้
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ความช่วยเหลอื  ผู้วจิยัได้ก าหนดให้งาน
นี้เป็นแบบทดสอบหลงัเรยีน  นักเรยีนได้
เรยีนรูก้ระบวนการเขยีนและมแีนวทางใน
การสรา้งแนวคดิมาบา้งแลว้  ในขัน้ตอนนี้
นักเรียนจึงสามารถเขียนได้เป็นระบบ
มากขึน้  ผูเ้รยีนรูจ้กัใชค้ าทีแ่สดงตวัอย่าง
และมีตัวอย่างที่ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผล
มากขึน้สามารถอภปิรายผลเป็นประเด็น  
ต่างๆ  ตามล าดบัดงันี้ 
  1.  การศกึษาความสามารถ
ทางการเขยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนที่
ได้รบัการจดั  กิจกรรม  การสอนเขียน
แบบอรรถฐานก่อนเรียนและหลังเรียน  
จากผลการจดักิจกรรมในครัง้นี้   พบว่า  
ค่ารอ้ยละของคะแนนก่อนการจดักจิกรรม  
เท่ากับ  62.30  และหลังเรียน  ร้อยละ  
85.95  จากคะแนนก่อนเรยีนจะเหน็ไดว้่า  
ความรู้พื้นฐานด้านการ เขียนแสดง
ตวัอย่างของ  นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างก่อน
การท าวจิยัอยู่ในระดบัปานกลาง  สาเหตุ
ที่เป็นดังนี้เพราะว่า  นักเรียนไม่รู้ว่าจะ
เริม่ต้นเขยีนอย่างไร  จะล าดบัประโยคใน
การเขียนไปในทิศทางไหน  และการ
เขียนในประเภทนี้ควรมีองค์ประกอบ
อย่างไรบ้าง  นอกจากนัน้  นักเรยีนบาง
คนยังมีปญัหาอย่างมากเกี่ยวกับการ
เลอืกใช้ค าศพัท์หรอืไวยากรณ์ทางภาษา  
จากสาเหตุดังกล่าว  ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความวติกกงัวลเป็นอย่างมาก  ทัง้กงัวล
เกี่ยวกบักระบวนการขัน้ตอนในการเขยีน

และ  การเลอืกใชค้ าศพัทร์วมไปถงึการใช้
ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง  นักเรียนจึงวิตก
กังวลค่อนข้างมากในช่วงนี้   เมื่องาน
เขยีนของนักเรยีนที่ผู้สอนก าหนดให้เป็น
งานเขยีนก่อนเรยีนออกมานัน้  รูปแบบ
งานที่นักเรียนผลิตออกมาจึงยงัไม่ค่อย
ชัดเจนตามรูปแบบการเขียนเพื่อแสดง
ตัวอย่างเท่าใดนัก  งานเขียนค่อนข้าง
วกวนและยงัไม่ค่อยตรงประเด็นอยู่บ้าง  
ต่อมาหลงัจากที่ผู้สอนได้อธิบายและจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ตามอรรถฐานวธิกีาร
แลว้  พบว่า  ผูเ้รยีนเริม่มคีวามเขา้ใจมาก
ขึน้  ความวติกกงัวลเริม่หายไป  และเกดิ
แนวทางการเขยีนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
สงัเกตได้จากการซกัถามของนักเรยีนที่
แสดงความเขา้ใจในกระบวนการมากขึน้   
  2.  นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
เขยีนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบ
อรรถฐาน  มคีะแนนความสามารถด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษหลังเรยีนสูงขึ้น  
ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนน  เฉลี่ย
ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ
ของนักเรยีน  ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
สอน เ ขีย น แบบอ ร ร ถ ฐ าน   พบ ว่ า
ความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษ  
ของนักเรยีนหลงัการจดักจิกรรม  สูงกว่า
ก่อนการจดักจิกรรม  ถอืไดว้่าเป็นไปตาม
สมมตุฐิานการวจิยั  ซึง่สามารถอธบิายได้  
ดังนี้   การสอนเขียนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนแบบอรรถฐานสามารถช่วย
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พัฒนาความสามารถ  ด้านการเขียน
ภาษาองักฤษของนักเรยีนได้เป็นอย่างดี  
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส อ น
ภาษาองักฤษ  เป็นภาษาต่างประเทศของ
คราเชน  (วไิล  พนัชนกกุล.    2553  :  
อ้างองิมากจาก  Krashen,  1987  :  9-
32)  ทีว่่า  มนุษยเ์ราจะสามารถรบัรูแ้ละ
เ ข้ า ใ จ ภ า ษ า ใ ด ไ ด้ นั ้ น ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ
ความหมายของภาษาก่อน  แลว้จงึเรยีนรู้
ความถูกต้องทางไวยากรณ์และการออก
เสียง  กระบวนการรบัรู้ภาษาจะเกิดขึ้น
เมื่อนักเรยีนไดง้านทีย่ากกว่าระดบัภาษา
ทีไ่ดเ้รยีนมา  1  ระดบั  ซึง่สอดคลอ้งตาม
ขัน้ตอนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนแบบอรรถฐาน  ที่เริ่มจากการ
สร้างความรู้ด้ านค าศัพท์และบริบท  
เรยีนรู้ลกัษณะโครงสร้างทางภาษาและ
ไวยากรณ์ที่ใช้นักเรยีนได้ฝึกเขยีน  งาน
ตามอรรถลักษณ์จึงสามารถพัฒนา
ความสามารถดา้นการเขยีนได ้
 ในการจัดกิจกรรมการสอน
เขียนแบบอรรถฐานนั ้นเป็นการสร้าง  
กรอบแนวความคิดในด้านการเขียน
ภาษาองักฤษตามรูปแบบที่ชดัเจนให้กบั
นกัเรยีน  รปูแบบในการเขยีนนัน้จ าเป็นที่
จะต้องด าเนินไปตามรูปแบบที่ค่อนข้าง
ชัดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานที่
ชัดเจนได้ตามรูปแบบส่วนเนื้ อหานั ้น
ผูเ้รยีนต้องใชค้วามคดิและความสามารถ
ส่วนบุคคล  เมื่อผู้เรยีนพบความชดัเจน

แล้ว  ความคิดของผู้เรยีนที่จะสร้างงาน
เขยีนจะเป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนัน้
ผูเ้รยีนยงัไดป้รกึษาหารอืกบัเพื่อนรวมทัง้
ขอค าปรกึษาจากผูส้อน  ผูเ้รยีนจงึเรยีนรู้
กระบวนการและวธิกีารมากยิง่ขึน้ไป 
  3.  ความพงึพอใจในการจดั
กิจกรรมการสอนเขียนแบบอรรถฐาน
นักเรียนมีความพึงพอใจ   ในการจัด
กจิกรรมการสอนเขยีนแบบอรรถฐานเพื่อ
พัฒนาความสามารถทางการ เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงตัวอย่างมีผล
ดังนี้คือ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบั  พงึพอใจมากที่สุด  
แสดงว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ
จดักิจกรรมการสอนเขยีนภาษาอังกฤษ
แบบอรรถฐานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากว่า  การจดั
กจิกรรมการสอนเขยีนในรปูแบบนี้เป็นสิง่
ที่แปลกใหม่ส าหรบันักเรยีน  นักเรยีนมี
ความตื่นเต้นและสนใจเรียนรู้มากกว่า
ปกติ  แม้ว่าในระยะแรกเริ่มผู้เรียนมี
ความวติกกงัวลบ้างเล็กน้อย  แต่เมื่อท า
การสอนผ่านไปช่วงหนึ่งผูเ้รยีนเกดิความ
เข้าใจและเริม่เข้าใจกระบวนการมากขึ้น  
ผู้ เ รียน เ ริ่มแสดงคว ามคิด เห็นแล ะ
แลกเปลี่ยน  ช่างสอบถามมากขึ้น  และ
ในการจดักิจกรรมนัน้  ผู้เรยีนมอีารมณ์
ค่อนข้างด ี ไม่เครยีด  อาจเป็นเพราะว่า
ไดท้ ากจิกรรมกบัเพื่อนตนเองจงึเกดิอสิระ
ในการคิดและแสดงออก  เมื่อนักเรียน
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เกิดความเข้าใจในกระบวนการแล้ว  
นักเรยีนสามารถน าความรู้ทไีด้ไปใช้กับ
ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ไ ด้ อี ก ด้ ว ย  
นอกจากนัน้นักเรยีนยงัไดรู้ว้่า  งานเขยีน
ประเภทต่างๆ  มีรูปแบบการเขียนที่
แตก ต่ างกันออกไป   หากนัก เ รียน
ต้องการสร้างงานเขียนประเภทอื่นอีก
นักเรยีนต้องฝึกการคิดและล าดบัทกัษะ
การคิดมากขึ้น  เพราะในระหว่างจัด
กจิกรรม  นักเรยีนได้ทราบแลว้ว่าการจะ
สรา้งงานเขยีนขึน้มาจะต้องเริม่จาก  การ
ฝึกระดมความคดิ  รูจ้กัจดัระบบความคดิ
ของตนเองเพื่อให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ใน
การเขยีนงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.            ทัว่ไป 
  1.1  การจัดกิจกรรมการ
สอนเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษ  เป็นกจิกรรมทีต่้องใชเ้วลา
ในการสอนพอสมควรเพราะทักษะการ
เขยีนเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งละเอยีดอ่อนและ
ต้องการเวลาในการฝึกปฏบิตัแิละเวลาใน
การตรวจแก้ไขพอสมควร  ดังนัน้ผู้จ ัด
กิจกรรมควรจัดเวลาให้เหมาะสมและ
อาจจะต้องยดืหยุ่นเวลาตามการท าความ
เขา้ใจเนื้อหาของผูเ้รยีนดว้ย 
  1.2  การ เลือกงานเขียน
เพื่อที่จะน ามาเป็นตัวอย่างนั ้น   ควร
ศกึษางานเขยีนหลายๆเรื่องเพราะถึงจะ

เป็นประเภทงานเขยีนเดยีวกันแต่กลวิธี
การเขยีนค่อนข้างจะแตกต่างกนัออกไป
ในบางท ี การศึกษางานตวัอย่างจ านวน
มากอาจท าใหไ้ดข้อ้สรปุทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 
  1.3  บรรยากาศในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้้องเอื้ออ านวยต่อการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากทีสุ่ด  ดงัที่กล่าวไป
แล้วว่าทักษะการเขียนนั ้นเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างละเอียดอ่อน  ผู้เรียนจะต้องมี
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความ
สบายใจในการเรยีนจงึจะสามารถสร้าง
งานเขยีนทีม่คีุณภาพได ้

 2.                       
             
  2.1  ควรน าการจดักิจกรรม
การสอนเขียนแบบอรรถฐานไปใช้กับ
นกัเรยีนในระดบัอื่น  และมกีลุ่มตวัอย่างที่
มจี านวนมากขึน้ 
  2.2                     
       ข                        
       ข                  ได้  เช่น  
                          ฝรัง่เศส   
  2.3  ในงานวจิยัชิ้นนี้ใช้
อรรถฐานอธิบาย  แต่เพื่อประโยชน์ใน
การจดักจิกรรม  การสอนเขยีน  ครผููส้อน
ควรน ากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับอรรถ
ฐ า น รู ป แ บ บ อื่ น   ไ ด้ แ ก่
                         (Recount)  
       (Report)                         
             (Exposition)  
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(Narrative)           (Discussion)  

และ           (Observation) 
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