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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความงอกงามทางกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญาจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  ซ่ึงในปัจจุบันการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในวงการศึกษากําลังเป็นท่ีสนใจอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนามีการต่ืนตัวกัน
อย่างมากในเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใช้งานทางด้านการเรียนการสอน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการศึกษา
หรือเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให้มากขึ้นด้วยการเสาะแสวงหาวิธีการ กระบวนการต่างๆ  เพ่ือช่วยให้
การจัดการศึกษาสามารถบรรลุได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด  แม้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนานักเรียน  แต่กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเท่านั้น  ท่ีจะเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ  ของนักเรียน  ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จึง
ต้องมีชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชาเท่าน้ันท่ีจะสามารถช่วยพัฒนา
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  และเป็นความหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปัจจุบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

 สื่อการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก ซ่ึงเราจะเห็นว่าครูน้ัน
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้ครูมีความรู้มากขึ้นใน
การจัดแหล่งวิทยา การที่เป็นเนื้อหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายในการสอนช่วยครูในด้าน
การคุมพฤติกรรมของการเรียนรู้และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากทีเดียว สื่อการ
สอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมหลายๆรูปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็นต้น ช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเน้ือหาที่เรียนทําให้การสอนง่ายขึ้น และยังจะ
ช่วยประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนจะได้มีเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนมากข้ึนจากข้อมูลเราจะ
ได้เห็นถึงประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงทําให้เรามองเห็นถึงความสําคัญของสื่อมีประโยชน์
และมีความจําเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 จากการสังเกต และใช้แบบทดสอบเร่ือง กฏของโอห์ม ซ่ึงมีหัวข้อการเข้าใจสัญลักษณ์และ
สมการความสัมพันธ์ต่างๆ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะความเข้าใจ และความเข้าใจในสัญลักษณ์
และสมการความสัมพันธ์ต่างๆ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตํ่า 

 ท้ังน้ีเพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง หน่วยท่ี 2 เรื่อง หน่วยวัดไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้า ผู้วิจัยทําจึงเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน เรื่อง กฏของโอห์ม    ของระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2562 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์ม โดยผู้เช่ียวชาญ 
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้ชุดสาธิตกฏของโอห์มท่ี
สถิติที่ .05 

1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนระดับ ปวช.1 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

1.3.1 ชุดสาธิตกฏของโอห์มมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ท่ีได้จากการประเมินคุณภาพตาม
ข้อตกลงเบื้องต้น 

1.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดสาธิตกฏของโอห์มอยู่ในระดับดี  
1.3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่สูงขึ้น 

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.4.1 บุคคลท่ีทําการประเมินคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์มเป็นผู้มีประสบการณ์สอนแผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรอืผู้มีประสบการณ์สอนด้านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 1.4.2 ผลการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพจากบุคคลในหัวข้อ 1.4.1 ซ่ึงใช้เป็น
ข้อมูลในการหาคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์มเป็นคําตอบท่ีได้จากความรู้และประสบการณ์ตาม
สภาพความเป็นจริง 
 1.4.3 แบบทดสอบไม่มีการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ เน่ืองจากใช้แบบทดสอบท้ายบทเรียน ใน
หนังสือเรียน รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

 1.5.1 จัดสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 1.5.2 จัดทําคู่มือการใช้งาน 

1.5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร  
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 20105-2002 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปีการศึกษา 1/2562 
  2) กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนระดับ ปวช. 1/4 สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จํานวน 18 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
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1.6 ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.6.1 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน 
 1.6.2 สามารถลดการจินตนาการของผู้เรียนให้เห็นภาพจรงิมากขึ้น 

 1.6.3 ทําใหผ้ลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนสูงขึ้น  
  1.6.4 เป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการสร้างชุดสาธิต ในรายวิชาอ่ืน ๆ ให้มี
ประสทิธิภาพที่เหมาะสมสําหรับการใช้ในการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจต่อไป 



 
 

บทที ่2 

ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 
  เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาการสร้างชุด
สาธิตกฏของโอห์ม สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนําความรู้  ข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 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 

 (ณรงศักด์ิ หมวดไธสง และ ธนวันต์ นามตุ้ง, 2256 น.3-4)  ชุดสาธิตเป็นคําประสม
ระหว่างคําว่าชุด  และ  สาธิต  ซ้ึงความหมายของคําท้ังสองมีดังน้ีคือ  ชุด  หมายถึงลักษณะนามที่ใช้
เรียกสิ่งของหรือคน  เช่น  แก้วหน่ึงชุด  เป็นต้น  สาธิต  หมายถึงแสดงเป็นตัวอย่างทําให้เสร็จ 

ชุดสาธิต  คือ  วัตถุท่ีมีสามมิติท่ีเป็นตัวแทนของ  ของจริง  เน่ืองจากของจริงมีราคาแพง
จึงต้องใช้ชุดสาธิต 

การสาธิตในความหมายทางกลวิธีในการสอนที่รวมเอาการอธิบายด้วยคําพูดรวมกับการ
กระทําที่ใช้เครื่องมือหรือวัสดุ  ครูอาจจะเป็นผู้สาธิตเองหรือเชิญวิทยาการผู้ชํานาญในเน้ือหาวิชานั้น
เป็นผู้แสดงหรืออาจจะให้นักศึกษาเป็นผู้แสดงบ้างก็ได้ในบางกรณี  เช่น  นักศึกษาเป็นผู้ชํานาญใน
เนื้อหารายวิชาน้ันเป็นพิเศษ  การสาธิตเป็นการรวมเอาความสนใจและความต้ังใจของผู้เรียนมาอยู่ท่ี
การสาธิตเป็นการแสดงวิธีการท่ีถูกต้องที่สุดและสั้นท่ีสุด  ในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาดูช่วยลดเวลา 
 
2.2 ชุดสาธิตและการออกแบบชุดสาธิต 

 มนต์ชัย (2530: 36-2) (อ้างถึงใน ณรงศักด์ิ หมวดไธสง และ ธนวันต์ นามตุ้ง, 2556: 
4) ได้กล่าวถึงความสําคัญของชุดสาธิตท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนไว้ดังนี้  ชุดสาธิตเป็นอุปกรณ์
ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนเพ่ือแสดงเนื้อหาที่เป็น  กฎ  สูตร  หรือทฤษฏีท่ีกําหนดไว้แล้วหรือใช้
เพ่ือสาธิตหาความสัมพันธ์  สร้างเกณฑ์ขึ้นใหม่ แสดงผลให้เห็นจริงได้  ปัจจุบันได้มีการใช้ชุดสาธิตใน
ลักษณะของการสอนหน้าช้ันเรียนหรือเป็นชุดสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคลกันอย่างแพร่หลาย
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โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาประลอง (Laboratory)  เน่ืองจากผู้สอนได้เล็งเห็นประโยชน์ท่ีแท้จร
ของการสาธิต  ท่ีมีต่อการเรียนการสอนว่าทําให้การเรียนรู้เห็นจริงได้  นอกจากนั้นยังทําให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมร่วมในบทเรียนค่อนข้างสูงด้วย 

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543: 1-4) 
(อ้างถงึใน ณรงศักด์ิ หมวดไธสง และ ธนวันต์ นามตุ้ง, 2556: 4)  ได้กล่าวถึงรูปแบบของชุดสาธิตไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่องการออกแบบและสร้างต้นแบบชุดทดลองและชุดสาธิตไว้ว่า  การออกแบบชุด
สาธิตสามารถทําได้หลายลักษณะ  เช่น  แผงทดลอง (Experimental panels)  โมดูลเสียบ (Plug-in 
modules)  และอุปกรณ์เสียบ (Plug-in components)  
2.3 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง ท่ีกําหนด
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Description) มีคําอธิบายงานท่ี
ปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา มีแผนกลยุทธการปฏิบัติ กําหนดตัวช้ีวัด การประเมินผล ซ่ึงในแต่ละบท/
เรื่อง/หัวข้อ ต้องมีความคิดหลัก วัตถุประสงค์ และเน้ือหาสาระท่ีมีความสมบูรณ์ มีรายละเอียด
ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่าง ๆ เอกสาร ท่ี
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขข้อเสนอแนะ ท้ังน้ีต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดทําเป็นรูปเล่ม 
  ความสําคัญของคู่มือการปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ชํานาญการ 
ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญพิเศษแล้ว ยังแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าเป็นผู้สั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise) ท่ีขวนขวายสนใจใฝ่รู้เพ่ือสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนใน
การปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังรู้จักพัฒนา
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสําคัญกับการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน และประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ดังน้ี 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เม่ือใดกับใคร 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคลอ้งกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  
5. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
6. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 
7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
9. ได้งานท่ีมีคุณภาพตามกําหนด 
10. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 
11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซ่ึงกันและกัน 
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12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถทํางานแทนกันได้ 
13. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เม่ือมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน 
14. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน 
15. ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานท่ีไม่เป็นระบบ 
16. ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการทํางาน 
17. ช่วยให้เกิดความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงาน 
18. ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
19. ช่วยลดการตอบคําถาม 
20. ช่วยลดเวลาสอนงาน 
21. ช่วยให้การทํางานเป็นมืออาชีพ 
22. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 
23. ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียด และทํางานได้อย่างถูกต้อง 
24. ทราบถึงตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
25. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน 

2.3.1 ลักษณะของคู่มือ 
   คู่มือการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3  ลักษณะคือ 

   1. คู่มือท่ีเขียนให้ผู้เขียนเองถือเป็นแนวปฏิบัติ 
   2. คู่มือท่ีเขียนให้ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนถือเป็นแนวปฏิบัติ 

3. คู่มือท่ีเขียนให้ผู้รับบริการถือเป็นแนวปฏิบัติ 
   2.3.2 ระดับของคู่มือ 
   คู่มือการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

   1. Manual  Book  เป็นคู่ มือท่ีนําเอา กฎ พระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน  มติ หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง  มา
รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วทําเป็นรูปเล่ม 
   2. Cook  Book  เป็นคู่มือท่ีมีลักษณะเหมือน ระดับ Manual Book แต่
ต้องเพ่ิมเติมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน  

 3. Tip  Book  เป็นคู่มือท่ีมีลักษณะเดียวกับ Manual Book  และ  Cook 
Book  แค่ต้องเพ่ิมเทคนิค ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ และหรือนําเทคโนโลยีมาใช้และหรือ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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2.4 แรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage) 
 แรงดันไฟฟ้าเกิดจากการแยกประจุบวกและประจุลบออกจากกัน เพ่ือทําให้ประจุทั้งสองเป็น
กลาง ซ่ึงมีผลทําให้เกิดการต่างศักย์ทางไฟฟ้า แรงดัน 1 โวลต์ คือแรงดันที่ทําให้กระแส 1 แอมแปร์
ไหลผ่านเข้าไปในความต้านทาน 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) ขนาดของขัว้แรงดันไฟฟ้าจะคงท่ีตลอด ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสัญลกัษณ์ (-) 

2. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Voltage) ขนาดและขั้วของแรงดันไฟฟ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีลักษณะเป็น Sine Wave  

 

                        รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟ้า 
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2.5 ความต้านทาน 

     ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าเพ่ือทําให้
กระแสและแรงดันภายในวงจรได้ขนาดตามที่ต้องการ เน่ืองจากอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่ละ
ตัวถูกออกแบบให้ใช้แรงดันและกระแสที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ตัวต้านทานจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาท
และใช้กันมากในงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ,โทรทัศน์,คอมพิวเตอร์,เครื่องขยายเสียง
ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น สัญลักษณ์ของตัวต้านทานที่ใช้
ในการเขียนวงจรมีอยู่หลายแบบ 

 

รูปที่ 2.2 แสดงสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน 

2.5.1การอ่านค่าความต้านทาน 
ตัวต้านทาน (Resistors) โดยหลักการแล้วตัวต้านทานทําหน้าที่จํากัดการไหลของ

กระแสไฟฟ้า แบ่งแรงดันไฟฟ้าและในกรณีอ่ืนคือ กําเนิดความร้อน ชนิดของตัวต้านทานมีมากมาย
หลายชนิด หลายขนาดหลายรูปร่าง แต่โดยมากแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดค่าคงที่และชนิด
ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ 

1) ตัวต้านทานค่าคงที่ (Fixed Resistors) มีหลากหลายชนิด โครงสร้างจะเปลี่ยนแปลง
ตามการนําไปใช้งานและสารที่ใช้ทํา แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2.1 (Floyd, Thomas L. 2001: 40) 

 
 

 
 

 
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างชนิดของตัวต้านทานค่าคงที ่
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2) ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistors) ตัวต้านทานแบบนี้ออกแบบมาเพ่ือให้
เปลี่ยนแปลงคา่ความต้านทานไฟฟ้าได้ง่ายด้วยมือหรือปรับอัตโนมัติ (Floyd, Thomas L. 2001: 46) 

 
รูปท่ี 2.4 ตัวอย่างชนิดของตัวต้านทานปรับค่าได้ 

 
 
 
การอ่านค่าความต้านทานชนิดค่าคงท่ีแบบ 4 แถบสี 

รหัสส ี
(Color Code) 

แถบสีที่ 1 
ตําแหน่งที่ 1 

แถบสีที่ 2 
ตําแหน่งท่ี 2 

แถบสีที่ 3 
ตัวคูณ 

แถบสีที่ 4 
เปอร์เซ็นผิดพลาด 

ดํา 0 0 1 - 
นํ้าตาล 1 1 10 1% (F) 
แดง 2 2 100 2% (G) 
ส้ม 3 3 1,000 - 

เหลือง 4 4 10,000 - 
เขียว 5 5 100,000 0.5% (D) 
นํ้าเงิน 6 6 1,000,000 0.25% (C) 
ม่วง 7 7 10,000,000 0.1% (B) 
เทา 8 8 - 0.05% (A) 
ขาว 9 9 - - 
ทอง - - 0.1 ±5% (J) 
เงิน - - 0.01 ±10% (K) 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี 
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ตัวอย่างที่ 2.1 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสีส้ม แดง นํ้าตาล และทอง มีความต้านทานก่ีโอห์ม 
  
 

  
แถบสีท่ี 1 2 3 4 

สี ส้ม แดง น้ําตาล ทอง 
ค่า 3 2 × 10 5% 

 
อ่านรหัสแถบสไีด้   320 โอห์ม 
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน 320 โอห์ม 

                                 ค่าผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค่าความผิดพลาด ±5%  ของ 320Ω คือ 16 Ω 

                                 ค่าผิดพลาดสูงสุด คือ 320+16 =336 Ω 
                                 ค่าผิดพลาดตํ่าสุด คือ 320-16 = 304Ωตอบ 

 
 
2.6 กระแสไฟฟ้า 

                                    

รูปที่ 2.5 การไหลของกระแสไฟฟ้าและการไหลของอิเล็กตรอน 

 
2.7 กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) 
 กระแสไฟฟ้า แรงดันและความต้านทาน จะมีความสัมพันธ์กันคือ ในวงจรไฟฟ้าทั่วๆไปใน
กรณีที่ความต้านทานคงท่ี กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแรงดันที่ป้อน
ให้กับวงจร ถ้าแรงดันในวงจรไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นกระแสท่ีไหลในวงจรจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
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 ในกรณีที่แหลง่จ่ายไฟฟ้าจ่ายแรงดันให้กับวงจรคงท่ี ปริมาณของกระแสที่ไหลในวงจรมีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะผกผนักับค่าความต้านทานกล่าวคือ ถ้าค่าความต้านทานสูง จะทําให้
กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้น้อยแต่ถ้าค่าความต้านทานต่ํา กระแสไฟฟ้าจะไหลได้มาก 
 กล่าวโดยสรุป คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าและ
แปรผกผันกับค่าความต้านทานไฟฟ้าน่ันเอง 

 

 
 
 

รูปที่ 2.6 สมการกฎของโอห์ม 

        จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่
ได้จะมีคุณสมบัติตรงข้ามกับไฟฟ้าสถิต เรียกว่า ไฟฟ้าเคล่ือนไหว 
สายไฟทั่วไปทําด้วยลวดตัวนํา คือ โลหะทองแดงและอะลมิูเนียม อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ ไม่
ยึดแน่นกับอะตอม จึงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ถ้ามีประจุลบเพ่ิมขึ้นในสายไฟ อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวจะถูก
ดึงเข้าหาประจุไฟฟ้าบวก แล้วรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกเพื่อเป็นกลาง ดังน้ัน อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที ่เม่ือเกิด
สภาพขาดอิเล็กตรอนจึงจ่ายประจุไฟฟ้าลบออกไปแทนที่ ทําให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่า
ประจุไฟฟ้าบวกจะถูกทําให้เป็นกลางหมด การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟ
น้ีเรียกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current) 
 
       สําหรับในตัวนําที่เป็นของแขง็ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะไหลจาก
ขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ ในตัวนําที่เป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเลก็ตรอน
กับโปรตอน โดยจะเคลื่อนทีเ่ข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงขา้ม  
ถ้าจะเรียกว่า กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนก็ได้ แต่ทิศทางของกระแสไฟฟา้จะตรงข้ามกบัการไหล
ของอิเล็กตรอน 

 
       ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายไฟฟ้าน้ัน กําหนดได้จากปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านจดุใดๆ 
ในเส้นลวดใน 1 วินาที มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere ซ่ึงแทนด้วย A)  
กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟา้ที่ไหลผ่านตัวนําไฟฟ้า 2 ตัวที่วางขนานกันโดยมีระยะห่าง 1 เมตร 
แล้วทําให้เกิดแรงในแต่ละตัวนําเท่ากับ 2 x 10-7 นิวตันต่อเมตร หรือเท่ากับประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ ซ่ึงเทียบ
ได้กับอิเล็กตรอน 6.24 x 1018 ตัววิ่งผ่านใน 1 วินาที 
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2.8 กําลังไฟฟ้า (Power in Electrical) 
 กําลังไฟฟ้า หมายถึง การป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในโหลดเพ่ือทําให้เกิดพลังงานในรูปต่างๆ 
เช่น พลังงานแสงสว่าง,พลังงานความร้อน,พลังงานกล เป็นต้น กําลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt:W) 
มีสูตรท่ีใช้ในการคํานวณ ดังน้ีโดย 
 

 
P 

 
= EI (Watt:W) 

P = กําลังไฟฟ้า 

E = แรงดันไฟฟ้า 
I = กระแสไฟฟ้า 

 
2.9 ความสัมพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟ้า 
 การหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดัน ความต้านทานและกําลังทางไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กัน การ
คํานวณเพ่ือหาค่าจะต้องทราบค่าอย่างน้อย 2 ค่าจึงจะหาค่าท่ีต้องการได้ ตัวอย่างเช่น การทราบค่า
ความต้านทาน จะต้องทราบค่าแรงดันและกระแสหรือต้องการทราบค่ากําลังทางไฟฟ้าจะต้องทราบ
ค่าของแรงดันและกระแสเป็นต้น จากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถสรุปสูตรเพ่ือใช้ในการหาค่าต่างๆ 
ได้ดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 2.7 แสดงสูตรท่ีใช้ในการหาค่าแรงดันกระแส ความต้านทาน และกําลังไฟฟ้า 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์ม สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้จัดทําได้ทําการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดข้อมูลและเรียบ
เรียง ซ่ึงมีการวางแผนและเตรียมการ มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบอันจะทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ในการดําเนินการวิจัยน้ันทางผู้จัดทําได้มีการวางแผนดําเนินการดังน้ี 
 3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 3.2 ออกแบบและสร้างชุดสาธิต 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งตามข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการศึกษา ดังนี้  
   3.1.1 ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
  1) ประชากรท่ีใช้ในการทดสอบหาคุณภาพของชุดสาธิตกฎของโอห์ม คือ ครู อาจารย์ แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จํานวน 3 ท่าน ดังน้ี 
          นายพิเชษฐ์       จันทรังศรี  ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโท 
          นายสมชาย      คุณสมบัติ  ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโท 
 นายกล้าณรงค์  คําบึงกลาง ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

 2)ประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง คือ นักเรียนท่ีประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชุดสาธิตกฎของโอห์มประกอบด้วยนักเรียนช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงได้
ทําการศึกษารายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงซ่ึงเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยทําการ
สอนด้วยตนเอง จํานวน 18 คน เพ่ือให้ดําเนินการศึกษามีความสะดวกและคล่องตัวมากย่ิงขึ้น 
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3.2 ออกแบบและสร้างชุดสาธิต 
 การออกแบบของชุดสาธิตกฎของโอห์มได้ทําการออกแบบแผ่นงานโดยการใช้โปรแกรม 
Photo Shop รูปแบบโครงสร้างใช้โปรแกรม Sketup โดยมีรายละเอียดดัง รูปท่ี 3.1 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แสดงชุดสาธิตกฎของโอห์มท่ีออกแบบ 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษาจากเอกสาร 
ตํารา และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยยึดกรอบแนวคิด  ในการสร้างเครื่องมือ  ดังน้ี 

เครื่องมือท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุด
สาธิตกฏของโอห์ม 

3.4 วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีในการเรียนและ
ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยทําการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานชุดสาธิตกฏของ
โอห์ม ดังรูปที่ 3.1 
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 ช้ีแจงวิธีการใช้งานชุดสาธิตกฏของโอห์ม 

 

ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ให้นักเรียนใช้งานชุดสาธิต 
 

 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิต 
 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

รูปท่ี 3.2 แผนผังวิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.5 สถิติที่ใชใ้นงานวิจัย 
 3.5.1 เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายแตกต่างกันหลายแบบ ทําให้การแปลผลแตกต่างกัน
ไปบ้างในบางค่าเกณฑ์การแปลความหมายท่ีเหมาะสมในการทําโครงการน้ี (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด) 

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
 4.51 – 5.00   ดีมาก 
 3.51 – 4.50   ดี 
 2.51 – 3.50   พอใช้ 
 1.51 – 2.50   ตํ่า 

   1.00 – 1.50   ตํ่ามาก 
 3.5.2 สถิติพ้ืนฐาน 
 1)   ค่าเฉล่ีย 

     X  =      
X

N
   

   เม่ือ   
 
X   แทนค่าเฉลี่ย 

    X  แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
     N   แทนจํานวนคะแนนในกลุ่ม 
 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

. .S D      =     
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

เม่ือ   . .S D       แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 

       N        แทนจาํนวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 3.5.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน t–test  dependent 

    
2 2( )

1

D
t

n D D
n


 


 

   เม่ือ  t แทนอัตราส่วนวิกฤติ 
    D แทนความแตกต่างของคะแนนของแต่ละคน 
    D  แทนผลรวมของคะแนนความแตกต่างของแต่ลพคน 
      n แทนจํานวนผู้เรียนทั้งหมด 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยการสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม ท้ังน้ีผู้ วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปน้ี 
 4.1 ผลการสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 4.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดกฏของโอหม์โดยผู้เช่ียวชาญ 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
4.1 ผลการสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 ลักษณะของชุดสาธิตกฏของโอห์ม เม่ือดําเนินการสร้างชุดสาธิตลอจิกเกตพ้ืนฐาน จะได้
ลักษณะของชุดสาธิตกฏของโอห์ม มีขนาด กว้าง 60  เซนติเมตร ยาว  100 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4.1 

 

 

 

 
 

                                 รูปท่ี 4.1 แสดงลักษณะของชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์มของผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์มโดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อประเมิน X  . .S D  แปลความ 

1. ด้านรูปแบบคู่มือชุดสาธิต    
    1.1 คําอธิบายส่วนประกอบชุดสาธิตชัดเจนเข้าใจง่าย 4.6 0.5 ดีมาก 
    1.2 คําช้ีแจงวิธีการใช้ชุดสาธิตชัดเจนเข้าใจง่าย 4 0.1 ดี 
    1.3 ภาษาท่ีใช้ในคู่มือชุดสาธิตมีความเข้าใจง่าย 4.6 0.5 ดีมาก 
    1.4 รูปภาพประกอบคู่มือชุดสาธิตชัดเจนสวยงาม 4.3 0.2 ดี 
    1.5 ข้อความประกอบรูปภาพมีความหมายเข้าใจง่าย 4.6 0.5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.4  
2. ด้านลักษณะทางกายภาพของชุดสาธิต    
    2.1 ดึงดูดความสนใจ 4 0.1 ดี 
    2.2 ความสวยงามของชุดสาธิต 4 0.1 ดี 
    2.3 ความสะดวกในการสาธิต 4.6 0.5 ดีมาก 
    2.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 5 0 ดีมาก 
    2.5 ขนาดมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.6 0.5 ดีมาก 
    2.6 ชุดสาธิตมีความคงทนแข็งแรง 4.3 0.2 ดี 
    2.7 ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งของอุปกรณ์
ต่างๆ ในแต่ละส่วนของชุดสาธิต 

4 0.1 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.3  
 ค่าเฉล่ียทุกด้าน 4.3 ดี 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ในด้านรูปแบบ
คู่มือชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X  =4.4 )  
 ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ในด้านลักษณะทางกายภาพของชุดสาธิต 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X  =4.3 )   
 อย่างไรก็ตามผลการประเมินในภาพรวมโดยการพิจารณาทุกด้าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีโดยได้ค่าเฉลี่ย X =4.3 ซ่ึงสามารถนําชุดสาธิตกฏของโอห์มไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 18 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 

ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

หัวข้อประเมิน X  . .S D  แปลความ 

1. ชุดสาธิตดึงดูดความสนใจ 4.5 0.6 ดีมาก 
2. ความสวยงามของชุดสาธิต 4.7 0.4 ดีมาก 
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิต 4.6 0.4 ดีมาก 
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดสาธิต 4.5 0.7 ดีมาก 
5. ขนาดของชุดสาธิตมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.4 0.8 ดี 
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดสาธิต 4.2 0.7 ดี 
7. ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ 
ในแต่ละส่วนของชุดสาธิต 

4.8 0.5 ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.5 ดีมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง หัวข้อท่ีได้คะแนนมากที่สุด คือความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละ
ส่วนของชุดสาธิต  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.8) หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือความคงทน
แข็งแรงของชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X  = 4.2)   
 อย่างไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตกฏของโอห์มของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากโดยได้ค่าเฉลี่ย X =4.5 
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4.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องกฎของโอห์ม 
กําลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน (10) คะแนนหลงัเรยีน (10) 
1 5 8 
2 2 7 
3 7 8 
4 3 7 
5 6 10 
6 3 8 
7 2 7 
8 9 9 
9 8 9 
10 5 7 
11 3 10 
12 3 9 
13 2 8 
14 3 7 
15 6 8 
16 5 5 
17 6 8 
18 4 7 

ค่าเฉล่ีย 4.55 7.88 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.18 1.24 

 
 

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน หน่วยท่ี4 กฎของ
โอห์ม กําลังไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พบว่าคะแนนก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ย ( X =4.55 ) และคะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ( X =7.88) ซ่ึงคะแนนกอ่นและหลงั
เรียนมีค่าเฉลี่ยของความต่าง อยู่ที่ (X =3.33) ช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างชุดสาธิตกฏของโอห์ม โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะใช้การ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
        

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
5.1.2 ชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ปรากฏว่ามี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีโดยได้ค่าเฉลี่ย ( X  = 4.3) อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
5.1.3 ชุดสาธิตกฏของโอห์ม ผ่านการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากโดยได้ค่าเฉลี่ย ( X  = 4.5) 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาชุดสาธิตกฏของโอห์มในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 
         1) ควรหาผลการประเมินท่ีต้ังตามวัตถุประสงค์ให้ครบสมบูรณ์ 
         2) ควรศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
         3) ควรออกแบบชุดสาธิตให้มีการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
                  1)ก่อนจะเริ่มพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ควรศึกษาปัญหาอย่างละเอียด 
        2)ควรวางแผนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการสร้างสื่อท่ีมีความน่าสนใจ และทําให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิมากที่สุด 
        3)ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดสาธิต ในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก ก. 
คู่มือการใช้งานชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
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คู่มือการใช้งานชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี ก.1 แสดงชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 
 
 
 
ชุดสาธิตกฏของโอห์มแบ่งส่วนประกอบออกได้ดังน้ี 

1. การทํางานของชุดสาธิต 
2. สัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 
3. จอแสดงผล 
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รูปท่ี ก.2 แสดงส่วนการทํางานของชุดสาธิต 
 กรอบสีเขียว    สวิตช์ปรับเพ่ิม-ลดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทาน 
 กรอบสีแดง     สัญลักษณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และตัวต้านทาน 
 กรอบสีเหลือง  จอแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 
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ข้ันตอนการเปิดใช้งานชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
ข้ันตอนท่ี 1 ต่อใช้งานชุดสาธิต 
 1) นําปลั๊กต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 V ซ่ึงในวงจรจะมีวงจรแปลง

กระแสไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC 5 V 
  
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี ก.3  แสดงการจ่ายกระแสไฟให้กับวงจรภายใน 
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ข้ันตอนที่ 2 การทํางานของชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
  เม่ือกดเปิดสวิตซ์ด้านหลังบร์อดชุดสาธิต วงจรด้านในจะเริ่มทํางาน 
 

 

 
 

รูปท่ี ก.4 แสดงความพร้อมในการทํางานของชุดสาธิต 
 
 
ข้ันตอนท่ี 3 ปรับเพ่ิม-ลดค่าแรงดันไฟฟ้าตามความต้องการ โดยกําหนดค่าเอาไว้ท่ี 0-30 Volt 
 

 
 

รูปท่ี ก.5 แสดงการปรับค่าแรงดันไฟฟ้า 
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ข้ันตอนที่ 4 ปรับเพ่ิม-ลดค่าความต้านทานไฟฟ้าตามความต้องการ โดยกําหนดค่าเอาไว้ที่ 1-1,000Ω 
 

 
 

รูปท่ี ก.6 แสดงการปรับค่าความต้านทาน 
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ข้ันตอนที่ 5 การแสดงผลของกระแสที่ไหลผ่านในวงจร 
 

 
 
                                  รูปท่ี ก.7 การแสดงผลกระแสที่ไหลในวงจร 
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แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดสาธิตกฎของโอห์ม  
รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

 
คําช้ีแจง  
แบบประเมินน้ีใช้สําหรับประกอบการทําวิจัยในช้ันเรียนเท่านั้น คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการทํา
วิจัยครั้งนี้อย่างมาก ทางผู้ทําวิจัยต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

โปรดพิจารณาข้อคําถามต่อไปน้ีแล้วทําเครือ่งหมายถูก (√) ลงในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงข้อละ 1 ตัวเลือกโดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้ 
5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจ
น้อย 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที่สุด 

รายการหัวข้อการประเมินเพ่ือประเมินหาความพึงพอใจต่อชุดสาธิตกฎของโอห์ม  

รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ชุดสาธิตดึงดูดความสนใจ      
2.ความสวยงามของชุดสาธิต         
3.ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิต      
4.ความปลอดภัยในการใช้งานชุดสาธิต      
5.ขนาดของชุดสาธิตมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน      
6.ความคงทนแข็งแรงของชุดสาธิต      
7.ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆในแต่    
ละส่วนของชุดสาธิต 

     

     
  ผู้ประเมิน 
 

....................................................... 
        (.....................................................) 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพชุดสาธิตโดยผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพ 
 

การสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตกฏของโอห์ม 
 
คําช้ีแจง : แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
              ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ประเมิน 
              ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพผู้ประเมิน 
กรุณาทําเครื่องหมาย () ในวงเล็บหน้าขอ้ความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ     (  ) ชาย 
(  ) หญิง 

 
2. คุณวุฒิ     (  ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(  ) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
(  ) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
(  ) อ่ืนๆ…………………………. 

 
3. ประสบการณ์ด้านการสอน   (  ) ตํ่ากว่า 3 ปี 

(  ) 3-5 ปี 
(  ) 6-10 ปี 
(  ) มากกว่า 10 ปี 

 
4. งานหรือหน้าที่ท่ีได้รับหมอบหมาย  (  ) สอนวิชาอุตสาหกรรม  แผนก..................................... 

(  ) สอนวิชาพาณิชยกรรม แผนก...................................... 
(  ) สอนวิชาสามัญ หมวดวิชา........................................... 
(  ) อ่ืนๆ....................................... 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
กรุณาทําเครื่องหมายถูก  (  ) ลงในช่องว่างตามระดับคะแนน ตามความคิดเห็นของ

ท่าน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังน้ี 
ระดับ 5  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ดีมาก 
ระดับ 4  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ดี 
ระดับ 3  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  พอใช้ 
ระดับ 2  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ตํ่า 
ระดับ 1  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ตํ่ามาก 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านรูปแบบคู่มือชุดสาธิต      
    1.1 คําอธิบายส่วนประกอบชุดสาธิตชัดเจนเข้าใจง่าย      
    1.2 คําช้ีแจงวิธีการใช้ชุดสาธิตชัดเจนเข้าใจง่าย      
    1.3 ภาษาท่ีใช้ในคู่มือชุดสาธิตมีความเข้าใจง่าย      
    1.4 รูปภาพประกอบคู่มือชุดสาธิตชัดเจนสวยงาม      
    1.5 ข้อความประกอบรูปภาพมีความหมายเข้าใจง่าย      
2. ด้านลักษณะทางกายภาพของชุดสาธิต      
    2.1 ดึงดูดความสนใจ      
    2.2 ความสวยงามของชุดสาธิต      
    2.3 ความสะดวกในการสาธิต      
    2.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน      
    2.5 ขนาดมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน      
    2.6 ชุดสาธิตมีความคงทนแข็งแรง      
    2.7 ความเหมาะสมในการจัดตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ใน 
         แต่ละส่วนของชุดสาธิต 

     

คะแนนรวมแต่ละระดับ      
คะแนนรวม  
ร้อยละของการประเมินคุณภาพ  

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

     ลงช่ือ....................................................(ผู้ประเมิน) 
                                   (.....................................................) 


