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 The purpose of this research is to study both self-instructional subject and produce self-

instructional program which can be use together with the equipment for building 1 subject and the interior 

structure 4 subject. The subject  which Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture, Faculty 

of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Firstly, analyse each subject and 

indicate unit / topic / subtopic. Secondly, analyse both subject in terms of the consistency. Thirdly, 

analyse unit of the subject. Fourthly, analyse the details in subtopics. 

                The result of the research show the consequence between subject as: sanitary system in unit1 

(equipment for building 1) and unit2 (interior structure 4), air-condition system in unit3 (equipment for 

building 1) and unit2 (interior structure 4), elevator system in unit5 (equipment for building 1) and unit2 

(interior structure 4). And select 3 of the self-instructional program which are consistant with the subject : 

Model of sanitary system in the two-stories house, E-book about air-condition system and Web page 

about  elevator system.  

 

Key word: self-instructional program 

 

 

 

 

                                                                                            



 ฉ 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 โครงการวิจยัฉบบันีสําเร็จได้ด้วยดี เนืองด้วยคําแนะนําและความช่วยเหลือสนบัสนนุจาก

คณาจารย์ หน่วยงานและสถาบนั ซงึผู้วิจยัรู้สกึซาบซงึและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ดงันี 

 ทนุอดุหนนุวิจยัเพือพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก

สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ โดยงานวิจยันีได้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณแผน่ดนิ 

พ.ศ. 2551 

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ทกุท่านทีให้

ความช่วยเหลือในการทํางานวิจยัเป็นไปอยา่งราบรืน 

 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บุคลากร และเจ้าหน้าทีทกุคนทีให้ความช่วยเหลือในการ

ทํางานวิจยัเป็นไปอยา่งราบรืน 

         คณะผู้วิจยั 

                สรรสดุา เจียมจิต 

                  ธนพร  วรฉตัร



สารบัญ 
 ............................................................................................................................................ หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย .................................................................................................................... ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ............................................................................................................... จ 

กิตตกิรรมประกาศ ..................................................................................................................... ฉ 

สารบญั .................................................................................................................................... ช 

สารบญัตาราง………………. .................................................................................................... ฌ 

สารบญัภาพ…….. .................................................................................................................... ญ 

บทท1ี บทนํา...... ..................................................................................................................... 1 

 1.1.ความสําคญั และทีมาของปัญหาทีทําการวิจยั .............................................................. 1 

 1.2 วตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั ..................................................................................... 5 

 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั ............................................................................................ 5 

 1.4 ทฤษฏี สมมตุฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวิจยั ........................................... 5 

 1.5 ขนัตอนของการวิจยั ................................................................................................... 6 

 1.6 ประโยชน์ทีคาดวา่จะได้รับ .......................................................................................... 6 

 1.7 นิยามศพัท์เฉพาะ ....................................................................................................... 7 

บทท2ี วรรณกรรมทเีกียวข้อง ................................................................................................. 8 

 2.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ ........................................................................................................ 8 

  2.1.1 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลมู ................................................................. 8 

  2.1.2 การเรียนรู้ตามทฤษฏีของเมเยอร์……………………………………………..9 

  2.1.3 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ ........................................................... 10 

  2.1.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์……………………………………………11 

  2.1.5 การเรียนรู้ตามทฤษฎี 8 ขนัของกาเย ่....................................................... 11 

  2.1.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต(ิ2541)….13 

 2.2 สือการสอน…………………………………………………….……..…………………....14 

 2.2.1 ความหมายของสือการสอน…………………………………………………14 

 2.2.2 คณุคา่ของสือการสอน…………………………………………………...….16 

 2.3 ชดุการเรียนรู้…………………………………………………………………………..…...19 

           2.3.1 บทบาทและความสาํคญัของชดุการเรียนรู้……………………………….…20 

  2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทีนํามาใช้ในการผลติชดุการเรียนรู้………………………..21 

  2.3.3 ลกัษณะและประเภทของการเรียนรู้…………………………………………24 



ซ 
 
                 หน้า 

  2.3.4 คณุคา่และประโยชน์ของชดุการเรียนรู้…………………………………...…26  

บทท3ี วธีิดาํเนินการวิจยั……………………………………………………………………...…….27 

 3.1 เป้าหมายการวิจยั……………………………………………………………………...…..27 

 3.2 ลําดบัขนัตอนในการรวบรวมข้อมลู…………………………………………..……………27 

3.3 วิเคราะห์เนือหารายวิชาอปุกรณ์ประกอบอาคาร 1 และรายวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ภายใน 4………………………………………………………………………………..…27 

3.4 ระบบการเลือกสือการสอน…………………………………………………………………29 

3.5 ขนัตอนการสร้างชดุการเรียนรู้ด้วยตวัเอง………………………………………………….29 

บทท4ี ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล……………………………………………………………32 

4.1 ขนัตอนการวิเคราะห์……………………………………………………………………….32 

         4.2 ผลทีได้จากการวิเคราะห์……………………………………………………………………39 

บทท5ี สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ………………………………………………………….44 

 5.1 สรุปผลการวิจยั…………………………………………………………………………….44 

 5.2 อภิปราย…………………………………………………………………………………….44 

   สือการสอนภาพหุ่นจําลองงานระบบสขุาภิบาล พร้อมเอกสารประกอบการสอน...45 

   สือการสอน หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) เรือง งานระบบปรับอากาศ…….…..90 

   สือการสอน  เวบ็เพจประกอบการเรียนการสอน เรือง ระบบลฟิต์ (ตวัอยา่ง)……119 

 5.3 ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………124 

รายการอ้างองิ…….………………………………………………………………………………….125 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………….126 

ประวตัผิู้ เขียนโครงการวิจยั……………………………………………………………………...…...134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
 

ตาราง  ......................................................................................................................... หน้า 

 

ตาราง4.1 เปรียบเทียบหน่วยการสอนของรายวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 4 และรายวิชา

อปุกรณ์ประกอบอาคาร 1 ........................................................................................ 33 

ตาราง4.2 หนว่ยการสอนและจดุประสงค์การสอนของรายวิชาอปุกรณ์ประกอบอาคาร 1 ................ 34 

ตาราง4.3 หนว่ยการสอนและจดุประสงค์การสอนของรายวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 4 .... 35 

ตาราง4.4 กําหนดหวัข้อเรืองจากหน่วยการสอนของรายวิชาอปุกรณ์ประกอบอาคาร 1 ................... 38 

ตาราง4.5 กําหนดหวัข้อเรืองจากหน่วยการสอนของรายวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 4 ....... 39 

ตาราง4.6 ความสมัพนัธ์ของเนือหารายวชิาอปุกรณ์ประกอบอาคาร 1 และรายวิชาโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมภายใน 4 ........................................................................................... 42 
 

 
 



สารบัญภาพ 
 

ภาพ ..................................................................................................................................... หน้า 

ภาพ2.1 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลมู ........................................................................................ 9 

ภาพ2.2 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ .................................................................................... 9 

ภาพ2.3 แนวคดิเกียวกบัพฒันาการทางปัญญาของบรูเนอร์ ......................................................... 11 

ภาพ2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขนัของกาเย ่.................................................................................... 12 

ภาพ2.5 องค์ประกอบทีก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคดิของกาเย ่................................................ 12 
 

 
 

 




