
    
ชื่อเรื่อง            :  การพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู ENJOIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถ 
                        ในการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ชื่อผูวิจัย  :  นางสาวนุสรา  โกศล 

หนวยงาน :  โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
ปท่ีทําการวิจัย  :  พ.ศ. 2562 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการดานการจัดการ

เรียนรูการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อสรางรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ENJOIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อศึกษาผล
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ENJOIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความ
สําคัญภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู ENJOIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถ     
ในการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางที่ใช ในการทดลอง ไดแก นักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 จํานวน 42 คน ที่กําลังเรียน      
ปการศึกษา 2562 ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียน
เปนหนวยการสุม ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนารวมทั้งใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีโดย
ประยุกตใชแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองตามรูปแบบ The One Group Pretest – Posttest Design 
ดวยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 2) แบบสอบถามนักเรียนดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3) แผนการ
จัดการเรียนรู   4) แบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ                  
5) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 6) แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดย
การหาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบคาที (Dependent Samples t-test)   

 
ผลการวิจัยพบวา  
1) สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญ

ภาษาอังกฤษ พบวา การจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษควรเปนลักษณะที่
หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนคนอื่นๆ ครูควรมีเทคนิคและ
รูปแบบวิธีการการสอนที่สามารถกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางความรูคนหา
ความรูดวยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิด การเสนอความคิด ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
ในอานจับใจความสําคัญและจะเปนวิธีการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการอานจนสามารถ
พัฒนาสูนิสัยรักการอานได 

2) รูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มี ช่ือวา ENJOIN Model มีองคประกอบ 5 
องคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และ
เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช  มีกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ประกอบดวย ข้ันที่ 1 E: Encourage 



    
(กระตุนและเราความสนใจใหคิด) ข้ันที่ 2 N : Narration (อานศึกษาเรื่องและพัฒนาทักษะทางภาษา) 
ข้ันที่ 3 J: Joinder (รวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรม) ข้ันที่ 4 O: Overview (สรุปเรื่องราว ตกผลึก
ความรู) ข้ันที่ 5 I: Integrated (บูรณาการความรูความเขาใจ) และข้ันที่ 6 N: New Knowledge 
(ประยุกตใชใหเกิดความรูใหม) ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีประสิทธิภาพ 83.45/84.76  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 
80/80 ที่ต้ังไว  

3) ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ENJOIN Model สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

4) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอรปูแบบการจัดการเรียนรู ENJOIN 
Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรวม 4.76    
อยูในระดับมากที่สุด  
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The purposes of this research were 1) to study of problems and needs in learning 

management of main idea reading in English of Mathayomsuksa 1 students 2) to develop the 
learning management ENJOIN  Model to enhance the ability of main idea reading in English for 
Mathayomsuksa 1 Students according to the 80/80 criterion, and  3) to study the effect of using 
the learning management model ENJOIN Model and 4) to study the students’ satisfaction 
towards the learning management ENJOIN  Model. The samples used in the trial were 42 
Mattayomsuksa 1 students of of the 2019 academic year at Sukhawittayakorn 1st Municipal 
School. The students were selected by using the cluster random sampling. Use research and 
development processes including an integrated research process by applying a quasi-
experimental research model. The instruments were used in research consisted of: 1) an 
interviewing forms for English teachers about English learning management 2) a questionnaire for 
students opinions about English learning management 3) the lesson plans 4) the test for main 
idea reading ability  5) questionnaire for the students’ satisfaction in learning management and 6) 
the assessing form for learning management ENJOIN Model. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples t-test). 
 
The research findings were as follows:  

1. Problems and needs in the management of learning English comprehension, it was 
found that the management of English reading comprehension should be of a variety of 
characteristics. Give students the opportunity to learn by interacting with other learners. Teachers 
should have techniques and teaching methods that can motivate and encourage learners to 
participate in creating knowledge, seeking knowledge for themselves. exchange of ideas 
presenting an idea. This will lead to the development of reading comprehension ability and will 
be a way to encourage learners to develop a positive attitude towards reading until they can 
develop into reading habits. 

2. The learning management ENJOIN  Model are 5 components which are  1) principles   
2) objectives  3) process of learning management 4) measurement and evaluation 5) conditions 
for applying. There are 6 learning management processes, including Step 1 Encourage, Step 2 
Narration, Step 3 Joinder, Step 4 Overview, Step 5 Integrated and Step 6 New Knowledge, had an 
efficiency of 83.45/84.76. The result was acquired according the set  80/80 criterion.   



    
2. The ability of main idea reading in English of the students in the study following the 

use of learning management model ENJOIN Model was higher than before with a statistical 
significance of .05.  

           3. The satisfaction of the students in the study towards the learning management model 
ENJOIN Model to enhance the ability of main idea reading in English averaged 4.76 at the high 
level. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักการ  
  การบูรณาการการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) รวมกับ
ทฤษฎีการสรางความรูหรือสรรคนิยม  การ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(CLT) เพ่ือเขาถึงความรู ตลอดจนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง 

วัตถุประสงค 
  เพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน    
จับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ            
ของนักเรียน โดยผานกระบวนการคิด      
สูการเปนผูอานอิสระ 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ENJOIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถ 
ในการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 
บทบาทครู เปนเพียงผูชี้แนะในการเรียนรู 
บทบาทนักเรียน เปนผูปฏิบัติและเรียนรูส่ิงตางๆ
ดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม  
ระบบสนับสนุน มีแหลงเรียนรูและส่ืออุปกรณ  

 

การวัดและประเมินผล 
   ทดสอบวัด คว ามสามารถในการอ า น         
จับใจความสําคัญภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช
รูปแบบฯ และประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนหลังการใชรูปแบบฯ 

 

Encourage 
กระตุนและเรา

ความสนใจใหคิด 

New Knowledge 
ประยุกตใชใหเกิด

ความรูใหม

ENJOIN

Model

Narration
อาน ศึกษาเรื่อง
และพัฒนาทักษะ

ทางภาษา

Joinder 
รวมกันลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรม

Overview     
สรุปเรื่องราว     
ตกผลึกความรู

 

Integrate  
บูรณาการความรู

ความเขาใจ 


