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บทท่ี2 

ทฤษฎทีเกี่ยวข้อง 

  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการพจิารณาการสร้างชุด 

สาธิตกฏของโอห์ม สําหรับนกัศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําความรู้ ข้อมูลมาเป็น 

แนวทางในการดําเนินการวิจยัดังนี้ 
2.1 ความหมายของชุดสาธิต 

2.2 ชุดสาธิตและการสอนแบบสาธิต 

2.3 คู่มือการปฏิบัติงาน 

2.4 แรงดันไฟฟ้า 

2.5 ความต้านทาน 

2.6 กระแสไฟฟ้า 

2.7 กฎของโอห์ม 

2.8 กําลังไฟฟ้า 

2.9 ความสัมพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟ้า 

2.1 ความหมายของชุดสาธติ 

  (ณรงศักดิ์หมวดไธสง และ ธนวันต์นามตุ้ง, 2256 น.3-4) ชุดสาธิตเป็นคําประสมระหวา่งคําวา่ชุด และ สาธติ 
ซึ้งความหมายของคําทั้งสองมีดังนี้คือ ชุด หมายถึงลักษณะนามที่ใช้เรียกสิ่งของหรือคน เช่น แก้วหนึ่งชุด เป็นต้น 
สาธิต หมายถึงแสดงเป็นตัวอย่างทําให้เสร็จชุดสาธติ คือ วัตถุท่ีมีสามมิติท่ีเป็นตัวแทนของ ของจริง เนื่องจากของจริง
มีราคาแพงจึงต้องใช้ชุดสาธิตการสาธิตในความหมายทางกลวิธีในการสอนที่รวมเอาการอธิบายด้วยคําพูดรวมกับการ
กระทําที่ใช้เครื่องมือหรือวัสดุ ครูอาจจะเป็นผู้สาธิตเองหรือเชิญวิทยาการผู้ชํานาญในเนื้อหาวิชานั้นเป็นผู้แสดงหรือ
อาจจะให้นักศึกษาเป็นผู้แสดงบ้างก็ได้ในบางกรณี เช่น นักศึกษาเป็นผู้ชํานาญใน 

เนื้อหารายวิชานั้นเป็นพิเศษ การสาธิตเป็นการรวมเอาความสนใจและความต้ังใจของผู้เรียนมาอยู่ที่ 
การสาธิตเป็นการแสดงวิธีการที่ถูกต้องที่สุดและสั้นท่ีสุด ในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาดูช่วยลดเวลา 
2.2 ชุดสาธิตและการออกแบบชุดสาธิต 

มนต์ชัย (2530: 36-2) (อ้างถึงใน ณรงศักดิ์หมวดไธสง และ ธนวันต์นามตุ้ง, 2556: 4) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของชุดสาธิตท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนไว้ดังนี้ ชุดสาธิตเป็นอุปกรณ์ชว่ยสอนที่ใช้ประกอบการ
สอนเพื่อแสดงเนือ้หาที่เป็น กฎ สูตร หรอืทฤษฏีที่กําหนดไว้แล้วหรือใช้ 

เพื่อสาธิตหาความสัมพันธ์ สรา้งเกณฑ์ขึ้นใหม่ แสดงผลใหเ้ห็นจริงได้ ปัจจุบันได้มีการใชชุ้ดสาธิตใน 

ลักษณะของการสอนหนา้ชั้นเรียนหรอืเป็นชุดสําหรับการเรยีนการสอนรายบุคคลกันอย่างแพร่หลาย 
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โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาประลอง (Laboratory) เนื่องจากผู้สอนได้เล็งเห็นประโยชน์ท่ีแท้จรของการสาธิต ท่ี
มีต่อการเรียนการสอนว่าทําให้การเรียนรู้เห็นจริงได้ นอกจากนั้นยังทําให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนค่อนข้างสูง
ด้วยสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543: 1 -4) (อ้างถึงใน ณรงศักดิ์
หมวดไธสง และ ธนวันต์นามตุ้ง, 2556: 4) ได้กล่าวถึงรูปแบบของชุดสาธิตไว้ใน 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบและสร้างต้นแบบชุดทดลองและชุดสาธิตไว้ว่า การออกแบบชุด 

สาธิตสามารถทําได้หลายลักษณะ เช่น แผงทดลอง (Experimental panels) โมดูลเสียบ (Plug-in modules) และ
อุปกรณ์เสียบ (Plug-in components)  

2.3 คู่มือการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่กําหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Description) มีคําอธิบายงานท่ีปฏิบัติประวัติความเป็นมา มีแผนกล
ยุทธการปฏิบัติกําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์และ
เนื ้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์มีรายละเอียดครอบคลุมเนื ้อหาในแต่ละเรื ่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ
หนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดทําเป็นรูปเล่ม 
ความสําคัญของคู ่มือการปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นผลงานที่แสดงความเป็นผู ้ชํานาญการผู ้เชี ่ยวชาญ และ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว ยังแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าเป็นผู้สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ที่ขวนขวาย
สนใจใฝ่รู้เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ากับการปฏิบัติงานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสําคัญกับการจัดทําคู่มือ 

การปฏิบัติงาน และประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบตัิงาน ไว้ดังนี ้

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปจัจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลงั 

3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร 

4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคลองก ้ ับนโยบาย วิสัยทัศนภ์ารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  

5. เพื่อใหผู้้บริหารติดตามงานได้ทุกข้ันตอน 

6. เป็นเครื่องมอืในการฝึกอบรม 
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7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 

8. ใช้เป็นสือ่ในการประสานงาน 

9. ได้งานท่ีมีคุณภาพตามกําหนด 

10. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 

11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซึง่กันและกัน 

12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถทํางานแทนกันได้ 

13. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน 

14. ลดขั้นตอนการทํางานท่ีซับซ้อน 

15. ลดข้อผิดพลาดจากการทาํงานท่ีไม่เป็นระบบ 

16. ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการทํางาน 

17. ช่วยใหเ้กิดความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงาน 

18. ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

19. ช่วยลดการตอบคําถาม 

20. ช่วยลดเวลาสอนงาน 

21. ช่วยให้การทํางานเปนม็ อือาชีพ 

22. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 

23. ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และทํางานได้อย่างถูกต้อง 

24. ทราบถึงตําแหน่งงานท่ีรบัผิดชอบ 

25. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน 

2.3.1 ลักษณะของคู่มือ 

 คู่มอืการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

  1. คู่มือท่ีเขียนให้ผู้เขียนเองถอืเป็นแนวปฏิบัต ิ

  2. คู่มือท่ีเขียนให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นถือเป็นแนวปฏิบัต ิ
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3. ค่มู ือที่เขียนให้ผู้รับบริการถือเป็นแนวปฏิบัต ิ

 2.3.2 ระดับของคูม่ือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1. Manual Book เป็นคู่มือท่ีนําเอา กฎ พระราชบญัญัติ พระราช 

กฤษฎีกา ระเบยีบข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติหนังสือตอบข้อหารอืที่เกี่ยวข้อง มารวบรวมไวเ้ป็น 

หมวดหมู่แล้วทําเป็นรูปเล่ม 

  2. Cook Book เป็นคู่มือที่มีลักษณะเหมอืน ระดับ Manual Book แต่ 

ต้องเพิ่มเติมข้ันตอน วธิีการปฏิบัติงาน  

  3. Tip Book เป็นคู่มือที่มีลักษณะเดียวกับ Manual Book และ Cook  

Book แค่ต้องเพิ่มเทคนิค ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ และหรอืนําเทคโนโลยีมาใช้และหรอืประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

2.4 แรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage)  

แรงดันไฟฟ้าเกิดจากการแยกประจุบวกและประจลุบออกจากกัน เพื่อทําให้ประจทุ ้ังสองเป็นกลาง ซึ่งมีผล
ทําให้เกิดการต่างศักย์ทางไฟฟ้า แรงดัน 1 โวลต์คือแรงดันท่ีทําให้กระแส 1 แอมแปร์ไหลผ่านเข้าไปในความต้านทาน 
1 โอห์ม 

2.4.1 หน่วยของแรงดนัไฟฟ้า 

1 เมกกะโวลต์ (Megavolt) = 1 MV =1,000,000 V  

1 กิโลโวลต์ (kilovolt) = 1 kV = 1,000 V  

1 โวลต์ (volt) = 1,000 mV = 1 V  

1 มิลลิโวลต์ (Millivolt) = 1V =1/1,000 V  

1 ไมโครโวลต์ (Microvolt) = 1 uV =1/1,000,000 V  

  

2.4.2 ชนิดของแรงดันไฟฟ้า 

1. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Voltage) ขนาดของขวแรงด ้ั ันไฟฟาจะคงท ้ ่ีตลอด ไม่มี 
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การเปลี่ยนแปลงสญัลักษณ์ (-)  

2. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Voltage) ขนาดและข้ัวของแรงดันไฟฟ้าจะมีการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีลักษณะเป็น Sine Wave  

 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟ้า 

2.5 ความต้านทาน 

  ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อทําให้กระแสและ
แรงดันภายในวงจรได้ขนาดตามท่ีต้องการ เนื่องจากอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวถูกออกแบบให้ใช้แรงดัน
และกระแสท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ตัวต้านทานจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทและใช้กันมากในงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เช่น วิทยุ,โทรทัศน,์คอมพิวเตอร์,เครื่องขยายเสียงตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ เป็น
ต้น สัญลักษณ์ของตวตั ้านทานท่ีใช้ในการเขียนวงจรมีอยู่หลายแบบ 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน 

2.5.1การอ่านคา่ความต้านทาน 

ตัวต้านทาน (Resistors) โดยหลักการแล้วตวัต้านทานทําหน้าท่ีจํากัดการไหลของกระแสไฟฟ้า แบ่ง
แรงดันไฟฟ้าและในกรณีอื่นคือ กําเนิดความรอ้น ชนิดของตัวต้านทานมีมากมายหลายชนิด หลายขนาดหลายรูปร่าง 
แต่โดยมากแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดค่าคงท่ีและชนิดท่ีเปลี่ยนแปลงค่าได ้

1) ตัวต้านทานค่าคงท่ี (Fixed Resistors) มีหลากหลายชนิด โครงสร้างจะเปลี่ยนแปลง 

ตามการนําไปใช้งานและสารท่ีใช้ทํา แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 2.1 (Floyd, Thomas L. 2001: 40)  
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รูปท่ี 2.3 ตัวอย่างชนิดของตวัต้านทานค่าคงท่ี 

2) ตัวต้านทานแบบปรับค่าได ้(Variable Resistors) ตัวต้านทานแบบนี้ออกแบบมาเพือ่ให้เปลี่ยนแปลงคาความ
ต้านทานไฟฟ้าได้ง่ายดว้ยมอืหรือปรับอัตโนมัติ (Floyd, Thomas L. 2001: 46)  

 

รูปท่ี 2.4 ตัวอย่างชนิดของตวัต้านทานปรับค่าได ้
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การอา่นค่าความต้านทานชนิดค่าคงทีแ่บบ 4 แถบสี รหสัสี 

 

ตัวอย่างท่ี 2.1 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสีส้ม แดง นํ้าตาล และทอง มีความต้านทานก่ีโอห์ม 

  

 

2.6 กระแสไฟฟา้ 
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รูปท่ี 2.5 การไหลของกระแสไฟฟ้าและการไหลของอเิล็กตรอน 

2.7 กฎของโอหม์ (Ohm’s Law)  

กระแสไฟฟ้า แรงดันและความต้านทาน จะมีความสัมพันธ์กันคือ ในวงจรไฟฟ้าทั่วๆไปในกรณีที่ความ
ต้านทานคงที่กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรจะมีการเปลี ่ยนแปลงตามแรงดันที ่ป้อนให้กับวงจร ถ้าแรงดันใน
วงจรไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกระแสที่ไหลในวงจรจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในกรณีที่แหลงจ่ ่ายไฟฟ้าจ่ายแรงดันให้กับวงจร
คงท่ี ปริมาณของกระแสท่ีไหลในวงจรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผกผนกั ับค่าความต้านทานกล่าวคือ ถ้าค่าความ
ต้านทานสูง จะทําให ้

กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้น้อยแต่ถ้าค่าความต้านทานต่ํา กระแสไฟฟ้าจะไหลได้มากกล่าวโดยสรุป คือ 
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับค่าความต้านทานไฟฟ้านั่นเอง 

 

 

รูปท่ี 2.6 สมการกฎของโอหม ์

  จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เคลือ่นที่ 

ได้จะมีคุณสมบัติตรงข้ามกับไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไฟฟ้าเคลื่อนไหวสายไฟทั่วไปทําด้วยลวดตัวนํา คือ โ ลหะทองแดง
และอะลมู ิเนียม อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ ไม่ยึดแน่นกับอะตอม จึงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ถ้ามีประจุ
ลบเพิ่มข้ึนในสายไฟ อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวจะถูกดึงเข้าหาประจไฟฟ ุ ้าบวก แล้วรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกเพื่อเป็น
กลาง ดังนั้น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนท่ี เมื่อเกิดสภาพขาดอิเล็กตรอนจึงจ่ายประจุไฟฟ้าลบออกไปแทนท่ี ทําให้เกิดการ
ไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่าประจุไฟฟ้าบวกจะถูกทําให้เป็นกลางหมด การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนหรือการ
ไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟนี้เรียกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current)  

  สําหรับในตวันําท่ีเป็นของแขง็ กระแสไฟฟา้เกิดจากการไหลของอเิล็กตรอน โดยอเิล็กตรอนจะไหลจาก 

ข้ัวลบไปหาข้ัวบวกเสมอ ในตวันำท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลือ่นที่ของอเิลกตรอน ็ 
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กับโปรตอน โดยจะเคลื่อนทเขี่ ้าหาขั้วไฟฟ้าท่ีมีประจุตรงขาม้ ถ้าจะเรียกว่า กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอน
ก็ได้แต่ทิศทางของกระแสไฟฟาจะตรงข้ามกับการไหลของอิเล็กตรอน 

 ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายไฟฟ้านั้น กําหนดได้จากปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านจดใดๆ ุ 

ในเส้นลวดใน 1 วินาทีมีหน่วยเป็น แอมแปร์(Ampere ซึ่งแทนด้วย A) กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์คือ กระแสไฟฟาท้ ี่
ไหลผ่านตัวนําไฟฟ้า 2 ตัวที่วางขนานกันโดยมีระยะห่าง 1 เมตรแล้วทําให้เกิดแรงในแต่ละตวนั ําเท่ากับ 2  x 10-7 
นิวตันต่อเมตร หรือเท่ากับประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ซึ่งเทียบได้กับอิเล็กตรอน 6.24 x 1018 ตัววิ่งผ่านใน 1 วินาที 

2.8 กําลังไฟฟ้า (Power in Electrical)  

กําลังไฟฟ้า หมายถึง การปอ้นแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในโหลดเพื่อทําใหเ้กิดพลังงานในรูปต่างๆ 

เช่น พลังงานแสงสวา่ง,พลงังานความร้อน,พลังงานกล เปน็ต้น กําลังไฟฟ้ามีหนว่ยเป็นวัตต์ (Watt:W)  

มีสูตรท่ีใช้ในการคํานวณ ดังนี้โดย 

P = EI (Watt:W) 

P = กําลังไฟฟ้า 

E = แรงดันไฟฟ้า 

I = กระแสไฟฟา้ 

2.9 ความสมัพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟา้ 

การหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดนั ความต้านทานและกําลังทางไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กัน การคํานวณเพื่อหาค่า
จะต้องทราบค่าอย่างน้อย 2 ค่าจึงจะหาค่าที่ต้องการได้ตัวอย่างเช่น การทราบค่าความต้านทาน จะต้องทราบค่า
แรงดันและกระแสหรือต้องการทราบค่ากําลังทางไฟฟ้าจะต้องทราบค่าของแรงดันและกระแสเป็นต้น จาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถสรุปสูตรเพื่อใช้ในการหาค่าต่างๆ ได้ดังนี ้
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รูปท่ี 2.7 แสดงสูตรทใชี่ ้ในการหาค่าแรงดันกระแส ความต้านทาน และกําลังไฟฟ้า 

 


