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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
การศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความงอกงามทางกาย อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญาจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการจัด  กิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในวงการศึกษากําลังเป็นที่
สนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนามีการตื่นตัวกัน อย่างมากในเรื่องการนําเทคโนโลยี
มาใช้งานทางด้านการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการศึกษา หรือเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้มากขึ้น
ด้วยการเสาะแสวงหาวิธีการ กระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยให้  การจัดการศึกษาสามารถบรรลุได้ตรงตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยดั แม้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วน
สําคัญในการพัฒนานักเรียน แต่กิจกรรมการ เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเท่านั้น ที่จะเอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพและ ความสามารถตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จึง ต้องมีชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชาเท่านั้นที่จะสามารถช่วย
พัฒนา นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และเป็นความหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน  
ปัจจุบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

สื่อการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก ซึ่งเราจะเห็นว่าครูนั้น  สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้ครูมีความรู้มากขึ้นใน  การจัดแหล่งวิทยา 
การที่เป็นเนื้อหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายในการสอนช่วยครูในด้าน การคุมพฤติกรรมของการ
เรียนรู้และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากทีเดียว สื่อการ สอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํา
กิจกรรมหลายๆรูปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรียน การใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ 
เป็นต้น ช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตาม จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียน
ทําให้การสอนง่ายขึ้น และยังจะ ช่วยประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนจะได้มีเวลาในการทํากิจกรรมการเรียน
มากขึ้นจากข้อมูลเราจะ ได้เห็นถึงประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งทําให้เรามองเห็นถึงความสําคัญของ
สื่อมีประโยชน์ และมีความจําเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 
จากการสังเกต และใช้แบบทดสอบเรื่อง กฏของโอห์ม ซึ ่งมีหัวข้อการเข้าใจสัญลักษณ์และ  สมการ

ความสัมพันธ์ต่างๆ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะความเข้าใจ และความเข้าใจ ในสัญลักษณ์ และสมการ
ความสัมพันธ์ต่างๆ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำ  

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้า กระแสตรง หน่วยที่ 
2 เรื่อง หน่วยวัดไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้า ผู้วิจัยทําจึงเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
การสอน เรื่อง กฏของโอห์ม ของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.2.1 เพ่ือสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม  
1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์ม โดยผู้เชี่ยวชาญ  
1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้ชุดสาธิตกฏของโอห์มที่ สถิติที่ .05  
1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย  
1.3.1 ชุดสาธิตกฏของโอห์มมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ที่ได้จากการประเมินคุณภาพตาม ข้อตกลงเบื้องต้น  
1.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดสาธิตกฏของโอห์มอยู่ในระดับดี  
1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่สูงขึ้น  
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น  
1.4.1 บุคคลที่ทําการประเมินคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์มเป็นผู้มีประสบการณ์สอนแผนก 
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้มีประสบการณ์สอนด้านรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 1.4.2 ผลการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพจากบุคคลในหัวข้อ 1.4.1 ซึ่งใช้เป็น 
ข้อมูลในการหาคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์มเป็นคําตอบที่ได้จากความรู้และประสบการณ์ตาม 
สภาพความเป็นจริง 
 1.4.3 แบบทดสอบไม่มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากใช้แบบทดสอบท้ายบทเรียน ใน 
หนังสือเรียน รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
 1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
1.5.1 จัดสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม  
1.5.2 จัดทําคู่มือการใช้งาน  
1.5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 

20105-2002 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปีการศึกษา 1/2565  
2) กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัย

การอาชีพบางสะพานจํานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
1.6 ประโยชนท์ ี่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
1.6.1 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น  
1.6.2 สามารถลดการจินตนาการของผู้เรียนให้เห็นภาพจรงมากขึ้น  
1.6.3 ทําใหผลส ้ ัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น  



 
 

1.6.4 เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างชุดสาธิต ในรายวิชาอ่ืน ๆ ให้มี ประสิทธิภาพที่
เหมาะสมสําหรับการใช้ในการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่2 

ทฤษฎีทเกี่ยวข้อง 

  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ที่จะสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาการสร้างชุด 

สาธิตกฏของโอห์ม สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําความรู้ ข้อมูลมาเป็น 

แนวทางในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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 ความหมายของชุดสาธิต 

  (ณรงศักดิ์หมวดไธสง และ ธนวันต์นามตุ้ง, 2256 น.3-4) ชุดสาธิตเป็นคําประสมระหว่างคําว่าชุด และ 
สาธิต ซึ้งความหมายของคําทั้งสองมีดังนี้คือ ชุด หมายถึงลักษณะนามที่ใช้เรียกสิ่งของหรือคน เช่น แก้วหนึ่งชุด 
เป็นต้น สาธิต หมายถึงแสดงเป็นตัวอย่างทําให้เสร็จชุดสาธิต คือ วัตถุที่มีสามมิติที ่เป็นตัวแทนของ ของจริง 
เนื่องจากของจริงมีราคาแพงจึงต้องใช้ชุดสาธิตการสาธิตในความหมายทางกลวิธีในการสอนที่รวมเอาการอธิบาย
ด้วยคําพูดรวมกับการกระทําที่ใช้เครื่องมือหรือวัสดุ ครูอาจจะเป็นผู้สาธิตเองหรือเชิญวิทยาการผู้ชํานาญใน
เนื้อหาวิชานั้นเป็นผู้แสดงหรืออาจจะให้นักศึกษาเป็นผู้แสดงบ้างก็ได้ในบางกรณี เช่น นักศึกษาเป็นผู้ชํานาญใน 

เนื้อหารายวิชานั้นเป็นพิเศษ การสาธิตเป็นการรวมเอาความสนใจและความตั้งใจของผู้เรียนมาอยู่ที่ 
การสาธิตเป็นการแสดงวิธีการที่ถูกต้องที่สุดและสั้นที่สุด ในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาดูช่วยลดเวลา 
2.2 ชุดสาธิตและการออกแบบชุดสาธิต 

มนต์ชัย (2530: 36-2) (อ้างถึงใน ณรงศักดิ์หมวดไธสง และ ธนวันต์นามตุ้ง, 2556: 4) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของชุดสาธิตที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนไว้ดังนี้ ชุดสาธิตเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการ
สอนเพ่ือแสดงเนื้อหาที่เป็น กฎ สูตร หรือทฤษฏีที่กําหนดไว้แล้วหรือใช้ 

เพ่ือสาธิตหาความสัมพันธ์ สร้างเกณฑ์ข้ึนใหม่ แสดงผลให้เห็นจริงได้ ปัจจุบันได้มีการใช้ชุดสาธิตใน 

ลักษณะของการสอนหน้าชั้นเรียนหรือเป็นชุดสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคลกันอย่างแพร่หลาย 



 
 

โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาประลอง (Laboratory) เนื่องจากผู้สอนได้เล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จรของการสาธิต 
ที่มีต่อการเรียนการสอนว่าทําให้การเรียนรู้เห็นจริงได้ นอกจากนั้นยังทําให้ผู ้เรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียน
ค่อนข้างสูงด้วยสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543: 1-4) (อ้างถึงใน 
ณรงศักดิ์หมวดไธสง และ ธนวันต์นามตุ้ง, 2556: 4) ได้กล่าวถึงรูปแบบของชุดสาธิตไว้ใน 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบและสร้างต้นแบบชุดทดลองและชุดสาธิตไว้ว่า การออกแบบชุด 

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

2.3 คู่มือการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ที่กําหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Description) มีคําอธิบายงานที่ปฏิบัติประวัติความเป็นมา มีแผน
กลยุทธการปฏิบัติกําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์
และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ
หนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสาร ที่เก่ียวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดทําเป็นรูปเล่ม 
ความสําคัญของคู ่มือการปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นผลงานที่แสดงความเป็นผู ้ชํานาญการผู้เชี ่ยวชาญ และ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้ว ยังแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าเป็นผู้สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ที่ขวนขวาย
สนใจใฝ่รู้เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสําคัญกับการจัดทําคู่มือ 

การปฏิบัติงาน และประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง 

3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร 

4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคลองก ้ ับนโยบาย วิสัยทัศน์ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  

5. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

6. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 



 
 

7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 

8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 

9. ได้งานที่มีคุณภาพตามกําหนด 

10. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 

11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 

12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้ 

13. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน 

14. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน 

15. ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 

16. ชว่ยเสริมสร้างความม่ันใจในการทํางาน 

17. ชว่ยให้เกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน 

18. ชว่ยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

19. ชว่ยลดการตอบคําถาม 

20. ชว่ยลดเวลาสอนงาน 

21. ชว่ยให้การทํางานเปนม็ ืออาชีพ 

22. ชว่ยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 

23. ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และทํางานได้อย่างถูกต้อง 

24. ทราบถึงตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ 

25. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน 

2.3.1 ลักษณะของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

  1. คู่มือที่เขียนให้ผู้เขียนเองถือเป็นแนวปฏิบัติ 

  2. คู่มือที่เขียนให้ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนถือเป็นแนวปฏิบัติ 



 
 

3. ค่มู ือท่ีเขียนให้ผู้รับบริการถือเป็นแนวปฏิบัติ 

 2.3.2 ระดับของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1. Manual Book เป็นคู่มือที่นําเอา กฎ พระราชบัญญัติ พระราช 

กฤษฎีกา ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง มารวบรวมไว้เป็น 

หมวดหมู่แล้วทําเป็นรูปเล่ม 

  2. Cook Book เป็นคู่มือที่มีลักษณะเหมือน ระดับ Manual Book แต ่

ต้องเพ่ิมเติมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน  

  3. Tip Book เป็นคู่มือที่มีลักษณะเดียวกับ Manual Book และ Cook  

Book แค่ต้องเพ่ิมเทคนิค ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ และหรือนําเทคโนโลยีมาใช้และหรือประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

2.4 แรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage)  

แรงดันไฟฟ้าเกิดจากการแยกประจุบวกและประจุลบออกจากกัน เพ่ือทําให้ประจทุ ั้งสองเป็นกลาง ซึ่งมี
ผลทําให้เกิดการต่างศักย์ทางไฟฟ้า แรงดัน 1 โวลต์คือแรงดันที่ทําให้กระแส 1 แอมแปร์ไหลผ่านเข้าไปในความ
ต้านทาน 1 โอห์ม 

2.4.1 หน่วยของแรงดันไฟฟ้า 

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 

การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (-)  

2. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Voltage) ขนาดและขั้วของแรงดันไฟฟ้าจะมีการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีลักษณะเป็น Sine Wave  

 

 

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟ้า 

2.5 ความต้านทาน 

  ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อทําให้กระแสและ
แรงดันภายในวงจรได้ขนาดตามที่ต้องการ เนื่องจากอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวถูกออกแบบให้ใช้
แรงดันและกระแสที่แตกต่างกัน ดังนั้น ตัวต้านทานจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทและใช้กันมากในงานด้านไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์เช่น วิทยุ,โทรทัศน, ์คอมพิวเตอร์,เครื ่องขยายเสียงตลอดจนเครื ่องมือเครื ่องใช้ทางด้านไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ เป็นต้น สัญลักษณ์ของตวตั ้านทานที่ใช้ในการเขียนวงจรมีอยู่หลายแบบ 

 

รูปที่ 2.2 แสดงสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน 

 

 

2.5.1การอ่านค่าความต้านทาน 



 
 

ตัวต้านทาน (Resistors) โดยหลักการแล้วตัวต้านทานทําหน้าที่จํากัดการไหลของกระแสไฟฟ้า แบ่ง
แรงดันไฟฟ้าและในกรณีอ่ืนคือ กําเนิดความร้อน ชนิดของตัวต้านทานมีมากมายหลายชนิด หลายขนาดหลาย
รูปร่าง แต่โดยมากแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดค่าคงที่และชนิดที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ 

1) ตัวต้านทานค่าคงท่ี (Fixed Resistors) มีหลากหลายชนิด โครงสร้างจะเปลี่ยนแปลง 

ตามการนําไปใช้งานและสารที่ใช้ทํา แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2.1 (Floyd, Thomas L. 2001: 40)  

 

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างชนิดของตัวต้านทานค่าคงที่ 

2) ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistors) ตัวต้านทานแบบนี้ออกแบบมาเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงคาความ
ต้านทานไฟฟ้าได้ง่ายด้วยมือหรือปรับอัตโนมัติ (Floyd, Thomas L. 2001: 46)  

 

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างชนิดของตัวต้านทานปรับค่าได้ 

 

 

 

 

 



 
 

การอ่านค่าความต้านทานชนิดค่าคงท่ีแบบ 4 แถบสี รหัสสี 

 

ตัวอย่างที่ 2.1 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสีส้ม แดง น้ําตาล และทอง มีความต้านทานกี่โอห์ม 

  

2.6 กระแสไฟฟ้า 

 

รูปที่ 2.5 การไหลของกระแสไฟฟ้าและการไหลของอิเล็กตรอน 

2.7 กฎของโอห์ม (Ohm’s Law)  



 
 

กระแสไฟฟ้า แรงดันและความต้านทาน จะมีความสัมพันธ์กันคือ ในวงจรไฟฟ้าทั่วๆไปในกรณีที่ความ
ต้านทานคงที่กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแรงดันที่ป้อนให้กับวงจร ถ้าแรงดันใน
วงจรไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกระแสที่ไหลในวงจรจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในกรณีที่แหลงจ่ ่ายไฟฟ้าจ่ายแรงดันให้กับวงจร
คงที่ ปริมาณของกระแสที่ไหลในวงจรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผกผนกั ับค่าความต้านทานกล่าวคือ ถ้าค่า
ความต้านทานสูง จะทําให้ 

กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้น้อยแต่ถ้าค่าความต้านทานต่ํา กระแสไฟฟ้าจะไหลได้มากกล่าวโดยสรุป คือ 
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับค่าความต้านทานไฟฟ้านั่นเอง 

 

 

รูปที่ 2.6 สมการกฎของโอหม์ 

  จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ 

ได้จะมีคุณสมบัติตรงข้ามกับไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไฟฟ้าเคลื่อนไหวสายไฟทั่วไปทําด้วยลวดตัวนํา คือ โลหะทองแดง
และอะลมู ิเนียม อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ ไม่ยึดแน่นกับอะตอม จึงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ถ้ามีประจุ
ลบเพิ่มขึ้นในสายไฟ อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวจะถูกดึงเข้าหาประจไฟฟ ุ ้าบวก แล้วรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกเพ่ือ
เป็นกลาง ดังนั้น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ เมื่อเกิดสภาพขาดอิเล็กตรอนจึงจ่ายประจุไฟฟ้าลบออกไปแทนที่ ทําให้
เกิดการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่าประจุไฟฟ้าบวกจะถูกทําให้เป็นกลางหมด การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
หรือการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟนี้เรียกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current)  

  สําหรับในตัวนําที่เป็นของแขง็ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะไหลจาก 

ขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ ในตัวนำที่เป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเลกตรอน ็ 

กับโปรตอน โดยจะเคลื ่อนทเขี ่ ้าหาขั ้วไฟฟ้าที ่มีประจุตรงขาม้ ถ้าจะเรียกว่ า กระแสไฟฟ้าคือการไหลของ
อิเล็กตรอนก็ได้แต่ทิศทางของกระแสไฟฟาจะตรงข้ามกับการไหลของอิเล็กตรอน 

 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 การป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในโหลดเพ่ือทําให้เกิดพลังงานในรูปต่างๆ 

เช่น พลังงานแสงสว่าง,พลังงานความร้อน,พลังงานกล เป็นต้น กําลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt:W)  

มีสูตรที่ใช้ในการคํานวณ ดังนี้โดย 

P = EI (Watt:W) 

P = กําลังไฟฟ้า 

E = แรงดันไฟฟ้า 

I = กระแสไฟฟ้า 

2.9 ความสัมพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟ้า 

การหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดนั ความต้านทานและกําลังทางไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กัน การคํานวณเพื่อหา
ค่าจะต้องทราบค่าอย่างน้อย 2 ค่าจึงจะหาค่าที่ต้องการได้ตัวอย่างเช่น การทราบค่าความต้านทาน จะต้องทราบ
ค่าแรงดันและกระแสหรือต้องการทราบค่ากําลังทางไฟฟ้าจะต้องทราบค่าของแรงดันและกระแสเป็นต้น จาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถสรุปสูตรเพื่อใช้ในการหาค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 

 



 
 

รูปที่ 2.7 แสดงสูตรทใชี่ ้ในการหาค่าแรงดันกระแส ความต้านทาน และกําลังไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์ม สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้จัดทําได้ทําการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดข้อมูลและเรียบเรียง ซึ่งมีการวางแผน
และเตรียมการ มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบอันจะทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีในการดําเนินการวิจัยนั้น
ทางผู้จัดทําได้มีการวางแผนดําเนินการดังนี้ 

 3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 3.2 ออกแบบและสร้างชุดสาธิต 

 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.4 วธิีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งตามขั้นตอนและวิธีการดําเนินการศึกษา ดังนี้  

 3.1.1 ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 1) ประชากรที่ใช้ในการทดสอบหาคุณภาพของชุดสาธิตกฎของโอห์ม คือ ครูอาจารย์แผนก 

วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ 

 นายนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

 นายธีรวัฒน์เงินแท่ง ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 3 ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

2)ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง คือ นักเรียนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชุดสาธิตกฎของโอห์มประกอบด้วยนักเรียนช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ซึ่งได้ทําการศึกษารายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู ้วิจัยทําการสอนด้วยตนเอง จํานวน 20 คน เพื่อให้
ดําเนินการศึกษามีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

3.2 ออกแบบและสร้างชุดสาธิต 

การออกแบบของชุดสาธิตกฎของโอห์มได้ทําการออกแบบแผ่นงานโดยการใช้โปรแกรม 



 
 

Photo Shop รูปแบบโครงสร้างใช้โปรแกรม Sketup โดยมีรายละเอียดดัง รูปที่ 3.1  

 

รูปที่3.1 แสดงชุดสาธิตกฎของโอห์มที่ออกแบบ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้โดยศึกษาจากเอกสารตำรา และ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องโดยยึดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้เครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ แบบวัด
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดสาธิตกฏของโอห์ม 

3.4 วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์วิธีในการเรียนและดําเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยทําการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานชุดสาธิตกฏของโอห์ม ดังรูปที่ 3.1  

 

รูปที่3.2 แผนผังวิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 



 
 

3.5 สถิติที่ใชในงานวิจัย 

3.5.1 เกณฑ์ทใชี่ ้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายแตกต่างกันหลาย
แบบ ทําให้การแปลผลแตกต่างกันไปบ้างในบางค่าเกณฑ์การแปลความหมายที่เหมาะสมในการทํา
โครงการนี้ (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด)  

เกณฑ์แปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

4.51 – 5.00      ดีมาก 

    3.51 – 4.50      ดี 

    2.51 – 3.50      พอใช ้

    1.51 – 2.50      ต่ำ 

1.00 – 1.50      ต่ำมาก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยการสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังต่อไปนี้ 

 4.1 ผลการสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม 

 4.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดกฏของโอหมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

4.1 ผลการสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม 

ลักษณะของชุดสาธิตกฏของโอห์ม เมื่อดําเนินการสร้างชุดสาธิตลอจิกเกตพ้ืนฐาน จะได้ 

ลักษณะของชุดสาธิตกฏของโอห์ม มีขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4.1 

 

รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะของชุดสาธิตกฏของโอห์ม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์มของผเชี่ยวชาญผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตกฏของ
โอห์ม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์มโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ในด้านรูปแบบ 

คู่มือชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =4.4 ) ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ใน
ด้านลักษณะทางกายภาพของชุดสาธิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =4.3 )  

อย่างไรก็ตามผลการประเมินในภาพรวมโดยการพิจารณาทุกด้าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีโดยได้
ค่าเฉลี่ย X =4.3 ซึ่งสามารถนําชุดสาธิตกฏของโอห์มไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 



 
 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจาก 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่ม 

ตัวอย่าง หัวข้อที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆในแต่
ละส่วนของชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.8) หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือความคงทน
แข็งแรงของชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.2)  

อย่างไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากโดยได้ค่าเฉลี่ย X =4.5 

 

 

 

 

 

4.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องกฎของโอห์ม 



 
 

กําลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน หน่วยที่4 กฎของ 

โอห์ม กําลังไฟฟ้าและพลงงานไฟฟ้ารายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พบว่าคะแนนก่อน 

เรียนมีค่าเฉลี่ย ( X =4.55 ) และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ( X =7.88) ซึ่งคะแนนกอนและหลัง 

เรียนมีค่าเฉลี่ยของความต่าง อยู่ที่ (X =3.33) ช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม โดยการศึกษาในครั้งนี้จะใช้การ 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ชุดสาธิตกฏของโอห์ม 

5.1.2 ชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีโดยได้ค่าเฉลี่ย ( X = 4.3) อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

5.1.3 ชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผ่านการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากโดยได้ค่าเฉลี่ย ( X = 4.5)  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาชุดสาธิตกฏของโอห์มในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 

 1) ควรหาผลการประเมินที่ตั้งตามวัตถุประสงค์ให้ครบสมบูรณ์ 

 2) ควรศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

  3) ควรออกแบบชุดสาธิตให้มีการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 

 1)ก่อนจะเริ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรศึกษาปัญหาอย่างละเอียด 

 2)ควรวางแผนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการสร้างสื่อที่มีความน่าสนใจ และทําให้ 

ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด 

 3)ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดสาธิต ในเรื่องอ่ืนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งข 
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