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บทคัดย่อ 
 

 โครงการเร่ือง ชุดฝึกระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างส่ือการ
เรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์รถยนต ์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
ในการเรียน การทดลองและการลงมือปฏิบติัจริง สามารถให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนท าให้ผูเ้รียนมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพของผูเ้รียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างส่ือการเรียนการสอน ชุดฝึก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมากปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
 จากการทดลองและทดสอบท าใหผู้เ้ขา้ร่วมเกิดความเขา้ใจและเรียนรู้หลกัการท างานของวงจรระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ช่วยสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ และใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน
ในรายวิชางานไฟฟ้าในรถยนตท์ าให้สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ท่ีสุดและให้
ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาและเขา้ใจหลกัการท างานได ้ รวมถึงการใชเ้พื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวชิางาน
ไฟฟ้าในรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์
แผนกช่างยนตมี์ความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  ในระดบัมาก 
(เฉล่ีย 4.250) และในแต่ละดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยแบบประเมินความพึง
พอใจมีค่าความเช่ือมัน่ 0.717 
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บทที ่1  
บทน า 

 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากการท่ีได้สอน สอบถามและการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ และ

อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์ พบวา่ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า ไม่สนใจในการเรียน ขาดความ
เขา้ใจ และการขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน ก็เป็นสาเหตุอนัหน่ึง 
 ปัจจุบนัส่ือการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ส่วนใหญ่จะ
เห็นในจ าพวกส่ือประเภทเอกสาร ต ารา การจดัท ารูปเล่มและรูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา
ดว้ยตนเองนั้นมีน้อย อีกทั้งลกัษณะเฉพาะของรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เองท่ีเน้นการ
ปฏิบติัพร้อมกบัความเขา้ใจในระบบ ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ จึงท าให้นกัศึกษา
ขาดความรู้ในทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้งในการ
เรียนก็ไม่สามารถท่ีจะเห็นช้ินส่วน อุปกรณ์และการท างานในระบบไฟฟ้ารถยนต ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ ของรถยนต์ได ้จึงท าให้ผูเ้รียนบางคนไม่อยากจะเรียน ขาดความสนใจและไม่อยากจะอ่าน  ส่งผลให้เกิด
ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้   
 ดงันั้นเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใฝ่รู้  เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจท่ีดี
ข้ึน  ข้าพเจ้าจึงเสนอโครงการ การจดัท าแผงชุดฝึกระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยคู่มือ การตรวจเช็คไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

1.2  วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างส่ือการเรียนการสอนรายวชิางานไฟฟ้ารถยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์
2. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ และสนใจในการเรียนมากข้ึน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในทฤษฎี การปฏิบติัของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน นกัศึกษาและครูอาจารย ์ท่ีใช้ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์

1.3  ขอบเขตของโครงการ 
1. ใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาแผนกช่างยนต ์ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา 
2. ใชใ้นการทดสอบหรือการทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 
3. ไม่สามารถใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 



   

 

1.4  กจิกรรม / วิธีการด าเนินงาน  
 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 มิถุนายน – 30 กนัยายน 2555 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

เดือน / สัปดาห์ที่ 

ปี พ.ศ 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั                 
2. ด าเนินงานตามโครงการ                 
3. สรุปผลการด าเนินงาน                 
4. รายงานผลตามโครงการ                 

1.5  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
อุปกรณ์และงบประมาณ 

ล าดับ
ที่ 

อุปกรณ์ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
เป็นจ านวนเงิน

รวม 
1 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนตท์ัว่ไป - - 2,800 
2 หมอ้แปลงไฟฟ้า 220 V เป็น 12 V 320 1 390 
3 กระดาน ไวทบ์อร์ด 350 1 380 
 4 น็อตยดึ,อะลูมิเนียมเก็บขอบ,มือจบั - - 430 
 รวม 4,000 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนการเรียนสอนในรายวชิางานไฟฟ้ารถยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 

2. ผูเ้รียนมีความสนใจและมีความใฝ่รู้ในการเรียนการสอนมากข้ึน 
3. ท าใหเ้กิดทกัษะและความรู้ในเร่ืองของไฟฟ้ารถยนตแ์ละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนตม์ากข้ึน 
4. มีผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการปฏิบติัและทางดา้นความรู้ในการเรียนดีข้ึน 

 

 
 
 
 



   

 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1  ความส าคัญของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
 ยานยนต์ปัจจุบนัน้ีจะมีอตัราส่วนระหว่างช้ินส่วนอุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่อช้ินส่วนอุปกรณ์
ประเภทเชิงกลและไฮดรอลิกส์ นั้นสูงขั้น นกัออกแบบรถยนตใ์ชส่้วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภยั การควบคุมการท างานของเคร่ืองยนต ์ระบบรองรับน ้ าหนกัเพื่อการ
ขบัข่ีท่ีดีข้ึน(http://www.cewmedia.comในบทความของ Auto Flectronics) 
2.2  อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพื้นฐานนั้นมีไม่มากเท่าไหร่ แต่ถา้จ าแนกเป็นชนิดๆ โดยหลกัๆท่ียงัมีใหเ้ห็น 
มีดงัน้ี 

- ตัวต้านทาน หรือ Resister เรียกยอ่ๆวา่ R มีคุณสมบติัตามช่ือ คือตา้นกระแส หรือลดปริมาณการ
ไหลของกระแสท่ีไหลผา่นตวัมนั มีหน่วยวดัเป็นโอห์ม(Ohm) 

- ตัวเกบ็ประจุ หรือ Capacitor เรียกยอ่ๆวา่ C มีคุณสมบติัคือเก็บประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด 
- ตัวเหน่ียวน า หรือ Inductor เรียกยอ่ๆวา่ L มีคุณสมบติัคือ สามารถเหน่ียวน าไฟฟ้าโดยเกิดอยูใ่นรูป

สนามแม่เหล็ก ท าใหเ้กิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพรัน เป็นอุปกรณ์ท่ี
น ามาใชง้านทางดา้นความถ่ี มีหน่วยเป็น เฮนร่ี 

- คริสตอล หรือ Xtal เรียกช่ือตรงตวัไม่ยอ่ เป็นอุปกรณ์ผลิตสัญญาณนาฬิกา แต่ตอ้งท างานร่วมกบั
อุปกรณ์ตวัอ่ืน เช่นไอซี 

- ไดโอด หรือ ตวัเรียงกระแส (Diode)มีหลายชนิดรวมทั้ง LED หรือหลอดไฟขนาดเล็กท่ีเราเห็นกนั
ทัว่ไปในโทรศพัท ์หรือตวัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนป้าย คิว เป็นตน้ 

- ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนไดด้ว้ยอิเล็กตรอน 
(Transistor) 

- ไอซี หรือ Integrated Circuit เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีรวมเอาทรานซิสเตอร์หลายร้อยตวัมาบรรจุอ
ยใูนไอซี เพื่อใหมี้คุณสมบติัเป็นวงจรขนาดยอ่ลง 

อุปกรณ์อื่นๆได้แก่ 
- หมอ้แปลง คุณสมบติัคือแปลงดนัสูงใหต้ ่าลง หรือ แปลงแรงดนัใหสู้งข้ึน มีหลายแบบดว้ยกนัตาม

ลกัษณะการใชง้าน 
- ล าโพง อุปกรณ์เปล่ียนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง 
- สวทิช์ต่างๆ 
- รีเลย ์อุปกรณ์ท่ีเป็นสวทิช์ ซ่ึงควบคุมดว้ยไฟฟ้า แรงดนัไฟตรงขนาดต ่า 

http://www.cewmedia.comใน/
http://www.allowtech.info/electronics/eclecknow/14-resistor.html
http://www.allowtech.info/electronics/eclecknow/15-capacitorcondencer.html
http://www.allowtech.info/electronics/eclecknow/25-diode.html
http://www.allowtech.info/electronics/eclecknow/26-transistor.html


   

 

- แบต็เตอร์ร่ี  
- มอเตอร์ขนาดเล็ก เช่น มอเตอร์ในเทปวทิย ุในโทรศพัท ์ 
คุณสมบติัทางไฟฟ้าของสสารหรือธาตุต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ตวัน าไฟฟ้า , สารก่ึง

ตวัน า และฉนวนไฟฟ้า โดยจะก าหนดจากสสารหรือธาตุท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนดงัน้ี 
- ตวัน าไฟฟ้า จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนจ านวน 1 - 3 ตวั 
- สารก่ึงตวัน า จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนจ านวน 4 ตวั 
- ฉนวนไฟฟ้าจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนจ านวน 5 - 8 ตวั 

2.3  ตัวน าไฟฟ้า ( Conductor )  
ตวัน าไฟฟ้าคือธาตุท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 1 - 3 ตวั ซ่ึงอิเล็กตรอนสามารถหลุดออกจากอะตอมได้

โดยง่ายเม่ือมีพลงังานหรือแรงมากระท าเพียงเล็กน้อย น ากระแสไฟฟ้าได้ดี ธาตุเหล่าน้ีเช่น ทองค า, เงิน , 
ทองแดง, อลูมิเนียม, เหล็ก, สังกะสี เป็นตน้ 
2.4  สารกึง่ตัวน าไฟฟ้า ( Semi – Conductor )  

ธาตุท่ีจดัเป็นจ าพวกสารก่ึงตวัน าไฟฟ้า คือธาตุท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตวั ซ่ึงมีคุณสมบติัอยู่ก่ึงกลาง
ระหว่างตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ธาตุก่ึงตวัน าไฟฟ้าน้ีจะนิยมน าไปใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ธาตุท่ีจดัวา่เป็นสารก่ึงตวัน าไดแ้ก่ คาร์บอน ซิลิคอน เยอรมนัเนียม ดีบุก ตะกัว่ แต่ท่ีนิยมน าไปผลิตเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี 2 ชนิด คือ ซิลิคอน( Si) และเยอรมนัเนียม (Ge) 
2.5  ฉนวนไฟฟ้า ( Insulator ) 

ธาตุท่ีจดัเป็นจ าพวกฉนวนไฟฟ้า คือธาตุท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 - 8 ตวั ซ่ึงอิเล็กตรอนไม่สามารถหลุด
ออกจากอะตอมไดโ้ดยง่าย จะตอ้งใช้พลงังานสูงมากๆ มากระท าอิเล็กตรอนจึงหลุดออกได้ กระแสไฟฟ้า
ไหลผา่นไดย้าก มีค่าความตา้นทานไฟฟ้าสูงมาก ฉนวนเหล่านั้น เช่น ไมกา้, แกว้,พลาสติก,ไมแ้หง้ เป็นตน้ 
2.6  สารกึง่ตัวน าบริสุทธ์ิ 

สารก่ึงตวัน าบริสุทธ์ิ คือ ธาตุก่ึงตวัน าท่ียงัไม่ไดเ้ติมสารเจือปน (Doping )ใดๆ ลงไป ธาตุก่ึงตวัน าท่ีนิยม
น าไปท าเป็นสารก่ึงตวัน าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือ ธาตุก่ึงตวัน าซิลิกอน และธาตุก่ึงตวัน าเยอรมนัเนียม 
ธาตุทั้ งสองชนิดน้ีจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว แต่อิเล็กตรอนทั้ งหมดจะไม่เท่ากัน โดยซิลิคอนจะมี
อิเล็กตรอนทั้งหมด 14 ตวั ส่วนเยอรมนัเนียมจะมีอิเล็กตรอนทั้งหมด 32 ตวั ต่อหน่ึงอะตอม 



   

 

PSi Si

Si

Si

อิเลก็ตรอนอิสระมีประจุเป็นลบ (-)

-  
รูปท่ี 2.1  แสดงการใชอิ้เล็กตรอนวงนอสุดร่วมกนัครบ 8 ตวัของอะตอมซิลิคอนและเยอรมนัเนียม 

2.7  สารกึง่ตัวน าไม่บริสุทธ์ิ 
สารก่ึงตวัน าไม่บริสุทธ์ิ คือการน าเอาธาตุซิลิคอนหรือธาตุเยอรมนัเนียมบริสุทธ์ิมาเติมเจือปนลงไป 

โดยใช้ธาตุเจือปนท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 3 ตวั หรือธาตุเจือปนท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 5 ตวั ลงไปใน
อตัราส่วน 108: 1 คือธาตุก่ึงตวัน าบริสุทธ์ิ 108 ส่วนต่อสารเจือปน 1 ส่วน ซ่ึงจะท าให้ไดส้ารก่ึงตวัน าใหม่
ข้ึนมา คือถา้เติมธาตุเจือปนท่ีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตวัลงไป ตวัน าชนิดเอน็ แต่ถา้เติมธาตุเจือปนท่ีมีวาเลนซ์
อิเล็กตรอน 3 ตวั ลงไปจะไดส้ารก่ึงตวัน าชนิดพี ธาตุท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตวั ท่ีน ามาใชเ้ป็นธาตุเจือปน
เช่นโบรอน อินเดียม แกลเลียม และอลูมิเนียม ส่วนธาตุท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตวัท่ีน ามาใชเ้ป็นธาตุเจือปน 
เช่น ฟอสฟอรัส อาเซนิค 
2.8  สารกึง่ตัวน าชนิด N ( N – Type Semiconductor ) 

สารก่ึงตวัน าชนิดเอ็นเป็นสารก่ึงตวัน าท่ีไดจ้ากการเติมสารเจือปนท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตวั เช่น 
ฟอสฟอรัส อาเซนิค อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงไปในธาตุซิลิคอนหรือเยอรมนัเนียมบริสุทธ์ิ จะท าให้อิเล็กตรอนวง
นอกสุดของแต่ละอะตอมแลกเปล่ียนอิเล็กตรอนซ่ึงกนัและกนั หรือใชอิ้เล็กตรอนร่วมกนัไดค้รบ 8 ตวั ท าให้
เหลืออิเล็กตรอน 1 ตวั ท่ีไม่สามารถจบัตวักบัอะตอมขา้งเคียง เรียกอิเล็กตรอนตวัน้ีวา่ อิเล็กตรอนอิสระ ซ่ึง
จะแสดงประจุลบออกมา 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงโครงสร้างการจบัตวักนัของอิเล็กตรอนวงนอกสุดระหวา่ง Si กบั P ในสารก่ึงตวัน าชนิด N – 
Type 

2.9  สารกึง่ตัวน าชนิดพ ี(P-Type) 
สารก่ึงตวัน าชนิดพีเป็นสารก่ึงตวัน าท่ีไดจ้ากการเติมธาตุเจือปนท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตวั เช่น โบรอน 

อินเดียม แกลเลียม อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงไปในธาตุซิลิคอนหรือธาตุเยอรมนัเนียมบริสุทธ์ิ จะท าใหอิ้เล็กตรอน

วาเลนซ์อิเลก็ตรอน 4 ตวั

ก. อะตอมของธาตุซิลิกอนมีอิเลก็ตรอน 14 ตวั ข. อะตอมของธาตุเยอรมนัเนียมมีอิเลก็ตรอน 32 ตวั

Si Ge



   

 

วงนอกสุดของแต่ละอะตอมแลกเปล่ียนอิเล็กตรอนซ่ึงกนัและกนัหรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกนัไดค้รบ 8 ตวั 
ส่วนอะตอมของธาตุเจือปนจะขาดอิเล็กตรอนอีก 1 ตวั เพราะธาตุเจือปนมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 3 ตวั เรียก
ส่วนท่ีขาดอิเล็กตรอนน้ีวา่โฮล ซ่ึงแปลวา่ หลุม หรือ รู โฮลน้ีจะแสดงประจุบวกออกมา 

 
รูปท่ี 2.3 แสดงโครงสร้างการจบัตวักนัของอิเล็กตรอนวงนอกสุดระหวา่ง Si กบั Br ใน 

2.10  ชนิดของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
2.10.1ไดโอด ( Diode ) 

 
รูปท่ี 2.4 แสดงอุปกรณ์ไดโอด แต่ละชนิด 

ไดโอด( Diode )  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึง ท่ีออกแบบและควบคุมทิศทางการไหลของ
ประจุไฟฟ้า มนัจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกั้นการไหลในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นจึง
อาจถือวา่ไดโอดเป็นวาล์วตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่ึง ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใชเ้ป็นเรียงกระแสไฟฟ้าในวงจรภาคจ่ายไฟ เป็นตน้ 

 
 
 

                                รูปท่ี 2.5 แสดงโครงสร้างของอุปกรณ์ไดโอดไดโอด 
                                  ตวัแรกเป็นอุปกรณ์หลอดสุญญากาศ 

 
 

BrSi Si

Si

Si

โฮล มีประจุเป็นบวก 
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ไดโอดตวัแรกเป็นอุปกรณ์หลอดสุญญากาศ (vacuum tube หรือ valves) แต่ทุกวนัน้ีไดโอดท่ีใช้
ทัว่ไปส่วนใหญ่ผลิตจากสารก่ึงตวัน า เช่น ซิลิกอน หรือ เจอร์เมเนียม 

ไดโอดเป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน า p – n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหล
ผ่านตวัมนัได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบดว้ยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode; A) ซ่ึงต่ออยู่กบัสารก่ึงตวัน า
ชนิด p และ แคโธด (Cathode; K) ซ่ึงต่ออยูก่บัสารก่ึงตวัน าชนิด n 

ไดโอดเกิดจากการน าสารก่ึงตวัน าชนิด N ติดเขา้กบัสารก่ึงตวัน าชนิด P เช่ือมสายไฟเขา้กบัขั้วไฟฟ้า
ทั้งสอง เม่ือยงัไม่มีการใหแ้รงดนัไฟฟ้า อิเล็กตรอนอิสระจาก N จะเคล่ือนท่ีขา้มรอยต่อไปท่ี P เกิด 

 
 
 

                                                               รูปท่ี 2.6 แสดงอิเล็กตรอนอิสระจาก N  
                                                                           จะเคล่ือนท่ีขา้มรอยต่อไปท่ี P 

 
 
โซนดีพลีชัน่ (depletion) ข้ึน โซนน้ีเปรียบเทียบไดก้บัก าแพงป้องกนัการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 

ถา้โซนน้ีมีขนาดใหญ่ข้ึน การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระจะยากข้ึน และอาจท าให้อิเล็กตรอนหยุดการ
เคล่ือนท่ีได้ อย่างไรก็ตามถ้าควบคุมให้โซนน้ีเล็กลง การเคล่ือนท่ีก็จะง่ายข้ึน อิเล็กตรอนอิสระจาก N 
เคล่ือนท่ีขา้มรอยต่อไปลงหลุมท่ี P ท าใหเ้กิดโซนดีพลีชัน่ เป็นฉนวนกั้นการไหลของอิเล็กตรอน เพื่อจะท า 
 
 

                                                                             รูปท่ี 2.7 แสดงหลกัการของโซนดีพลีชัน่ (depletion) 
  
 
 
 
 

ให้อิเล็กตรอนสามารถเคล่ือนท่ีผ่านโซนน้ีไดง่้ายข้ึน เราตอ้งท าให้โซนน้ีแคบลง โดยการต่อขั้ว N 
ของไดโอดเข้ากบัขั้วลบของแบตเตอร่ี และขั้วบวกเข้ากบัขั้ว P ท าให้อิเล็กตรอนอิสระใน N ถูกดันด้วย
แรงดนัทางไฟฟ้า ส่วนโฮลขั้ว P จะถูกดนัดว้ยแรงทางไฟฟ้าเช่นเดียวกนั ถา้เราให้แรงดนัทางไฟฟ้ามากพอ 
โซนน้ีจะแคบจนหายไป และอิเล็กตรอนอิสระสามารถเคล่ือนท่ีผา่นรอยต่อไดอ้ยา่งง่ายดาย เหมือนกบัไม่มี
แรงเสียดทาน หรือความตา้นทาน ในทางกลบักนั ถา้ต่อขั้วลบเขา้กบั P และขั้วบวกเขา้กบั N การไหลของ
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อิเล็กตรอนจะเป็นไปไดย้าก เพราะการเคล่ือนท่ีเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม โซนดีพลีชัน่จะหนาข้ึน เป็น
ก าแพงกั้นการไหลของกระแส ไฟฟ้า อิเล็กตรอนและโฮลไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

 
 
 
 
                                                              รูปท่ี 2.8 แสดงหลกัการเคล่ือนท่ีของขั้ว Pและขั้วN 
 
 
 
 
รูปร่างของไดโอดโดยทัว่ไปทางปลายดา้นบนของรูปท่ีแสดงขีดคาดแสดงวา่เป็นขั้วลบ (-) หรือ 

แคโทด (k) และขั้วดา้นท่ีไม่ไดแ้สดงอะไรเป็นเคร่ืองหมายอนัน้ีจะเป็นขั้ว (+) หรือแอโนด 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงรูปร่างของไดโอดโดยทัว่ไป 

2.10.2 การต่อไดโอด 
ไดโอดนั้นจะมีการต่อวงจรได ้2 แบบดงัน้ี คือ  

 

 
รูปท่ี 2.10 แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้าในการต่อไดโอด 

การจ่ายไบอสัตรงขั้ว ( Forward Bias ) การจ่ายไบอสักลบัขั้ว ( Revers Bias ) 
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การต่อแบบไบอสัตรง ถา้ต่อแบบน้ีจะมีกระแสไหลผา่นตวัไดโอด  
การต่อแบบไปอสักลบั ถา้ต่อแบบน้ีกระแสจะไม่ไหลผา่นตวัไดโอด ถือวา่ไดโอดเปิดวงจร  
และมีค่าความตา้นทานสูงมาก 

2.10.3  ประเภทของไดโอด 
1. ไดโอดธรรมดา (normal diode )  
2. ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode)  
3. ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคป (Varactor or Varicap Diode)  
4. แอลอีดี (Light Emitting Diode ; LED)  
5. โฟโตไ้ดโอด (Photo Diode)  
6. ไดโอดก าลงั (Power Diode) 

2.10.3.1.  ไดโอดธรรมดา (normal diode )  
มีรูปร่างหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชใ้นวงจรอิเลคทรอนิกส์จะมี 2 ขั้วลกัษณะคลา้ยตวัตา้นทาน ท าหนา้ท่ี 

ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าใหไ้หลไปทางเดียวคือกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นไดโอดไดถ้า้ต่อขั้ว 
P กบัขั้ว บวกและ N กบัขั้วลบ แต่ความตา้นทานของไดโอดไม่คงท่ี เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแส กบั
ความต่างศกัด์ิท่ีคร่อมไดโอดไม่เป็นเส้นตรง  

2.10.3.2  ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) 

 
ซีเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีน ากระแสไดเ้ม่ือไดรั้บไบอสักลบั และระดบัแรงดนัไบอสั

กลบัท่ีน าซีเนอร์ไดโอดไปใชง้านไดเ้รียกวา่ ระดบัแรงดนัพงัทลายซีเนอร์ (Zener Breakdown Voltage ; Vz) 
ซีเนอร์ไดโอดจะมีแรงดนัไบอสักลบั (Vr)นอ้ยกวา่ Vz เล็กนอ้ย ไดโอดประเภทน้ีเหมาะท่ีจะน าไปใชค้วบคุม
แรงดนัท่ีโหลดหรือวงจรท่ีตอ้งการแรงดนัคงท่ี เช่น ประกอบอยูใ่นแหล่งจ่ายไฟเล้ียง หรือโวลเทจเรกเูลเตอร์ 

2.10.3.3.  ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคป (Varactor or Varicap Diode) 
 

 
 

รูปท่ี 2.13  รูปแสดงไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคปและสัญลกัษณ์ 

รูปท่ี 2.11 รูปแสดงไดโอดและสัญลกัษณ์แบบธรรมดา 

รูปท่ี 2.12  รูปแสดงซีเนอร์ไดโอดและสัญลกัษณ์ 
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ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคปเป็นไดโอดท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ สามารถปรับค่าคาปาซิแตนซ์
เช่ือมต่อ (Ct) ไดโ้ดยการปรับค่าแรงดนัไบอสักลบั ไดโอดประเภทน้ีมีโครงสร้างเหมือนกบัไดโอดทัว่ไป 
ขณะแรงดนัไบอสักลบั (Reverse Bias Voltage ; Vr) มีค่าต ่า Depletion Region จะแคบลงท าให้ Ct ครงรอบ
ต่อมีค่าสูง แต่ในทางตรงขา้มถา้เราปรับ Vr ให้สูงข้ึน Depletion Region จะขยายกวา้งข้ึน ท าให้ Ct มีค่าต ่า 
จากลกัษณะดงักล่าว เราจึงน าวาริแคปไปใช้ในวงจรปรับความถ่ี เช่น วงจรจูนความถ่ีอตัโนมติั (Automatic 
Fine Tunning ; AFC) และวงจรกรองความถ่ีซ่ึงปรับช่วงความถ่ีไดต้ามตอ้งการ (Variable Bandpass Filter) 
เป็นตน้ 

2.10.3.4.  ไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอดีี (Light Emitting Diode ; LED) 
 

 
                                                                     รูปท่ี 2.14  รูปแสดงไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี    

 
 
 

LED เป็นไดโอดท่ีใช้สารประเภทแกลเล่ียมอาร์เซ็นไนต์ฟอสไฟต์ (Gallium Arsenide Phosphide ; 
GaAsP) หรือสารแกลเล่ียมฟอสไฟต์ (Gallium Phosphide ; GaP) มาท าเป็นสารก่ึงตวัน าชนิด p และ n แทน
สาร Si และ Ge สารเหล่าน้ีมีคุณลกัษณะพิเศษ คือ สามารถเรืองแสงไดเ้ม่ือไดรั้บไบอสัตรง การเกิดแสงท่ีตวั 
LED น้ีเราเรียกว่า อิเล็กโทรลูมินิเซนต์ (Electroluminescence) ปัจจุบนันิยมใช้ LED แสดงผลในเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคิดเลข,นาฬิกา เป็นตน้ 

2.10.3.5. โฟโต้ไดโอด (Photo Diode) 

รูปท่ี 2.15  รูปแสดงโฟโตไ้ดโอด  
โฟโตไ้ดโอด เป็นไดโอดท่ีอาศยัแสงจากภายนอกผ่านเลนซ์ ซ่ึงฝังตวัอยู่ระหว่างรอยต่อ p-n เพื่อ

กระตุน้ให้ไดโอดท างาน การต่อโฟโตไ้ดโอดเพื่อใชง้านจะเป็นแบบไบอสักลบั ทั้งน้ีเพราะไม่ตอ้งการให้โฟ
โตไดโอดท างานในทนัทีทนัใด แต่ต้องการให้ไดโอดท างานเฉพาะเม่ือมีปริมาณแสงสว่างมากพอตามท่ี
ก าหนดเสียก่อน กล่าวคือ เม่ือเลนซ์ของโฟโตไดโอดไดรั้บแสงสว่างจะเกิดกระแสร่ัวไหล ปริมาณกระแส
ร่ัวไหลน้ีเพิ่มข้ึนตามความเขม้ของแสง 
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2.10.3.6. ไดโอดก าลงั (Power Diode) 

 
รูปท่ี 2.16  รูปแสดงอุปกรณ์ไดโอดก าลงั 

ไดโอดก าลงั เป็นไดโอดท่ีออกแบบให้บริเวณรอยต่อมีช่วงกวา้งมากกวา่ไดโอดทัว่ไป เพื่อน าไปใช้
กับงานท่ีมีก าลังไฟฟ้าสูง กระแสสูงและทนต่ออุณหภูมิสุงได้ เช่น ประกอบเป็นวงจรเรียงกระแสใน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่เม่ือพิกดักระแสไฟฟ้ามีค่าหลายร้อยแอมป์ ท าให้ไดโอดมีอุณหภูมิ
ขณะท างานสูง โดยทัว่ไปจึงนิยมใช้ร่วมกบัตวัระบายความรัอน (Heat Sinks)เพื่อเพิ่มพื้นท่ีระบายความรัอ
นภายในตวัไดโอดก าลงั 
2.11  หลกัการไฟฟ้าเบือ้งต้น 

การศึกษาหลกัการท างานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ จะท าให้
การปฏิบติังานในการตรวจและแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
ชนิดของไฟฟ้า 

- ไฟฟ้าสถิต (STATIC  ELECTRICAL) 
       เกิดจากการเอาวตัถุ  2 ชนิดท่ีแหง้และแตกต่างกนัมาถูกนั จะท าใหเ้กิดประจุไฟฟ้าข้ึน        คุณสมบติั
ของไฟฟ้าสถิตย ์คือ วตัถุท่ีมีประจุไฟเหมือนกนัจะพลกักนั และวตัถุท่ีมีประจุไฟต่างกนัจะดูดกนั 

 
รูปท่ี 2.17  รูปแสดงวตัถุท่ีมีประจุไฟเหมือนกนัจะพลกักนั และวตัถุท่ีมีประจุไฟต่างกนัจะดูดกนั 

- ไฟฟ้ากระแส (DYNAMIC ELECTRICAL) 
       เกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระท่ีแยกตวัออกจากอะตอมของมนั และเคล่ือนท่ีไปในสาร
ตวัน านั้น 

 
 

                                           รูปท่ี 2.18  รูปแสดงการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ 
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 อิเล็กตรอนอิสระท่ีเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนัตลอดเวลาคือ ไฟฟ้ากระแสตรง   (DIRECT 

CURRENT) 
 

รูปท่ี 2.18  รูปแสดงอิเล็กตรอนอิสระท่ีเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนัตลอดเวลา 
 อิเล็กตรอนอิสระท่ีเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในขณะท่ีเคล่ือนท่ีไปในตวัน าคือ ไฟฟ้า

กระแสสลบั  ( ALTERNATING CURRENT) 

 
รูปท่ี 2.19  รูปแสดงอิเล็กตรอนอิสระท่ีเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในขณะท่ีเคล่ือนท่ีไปในตวัน า 

เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้า จะมีส่ิงทีเ่กีย่วข้องขั้นพืน้ฐาน 3 อย่าง 
 1.  กระแสไฟฟ้า   (CURRENT)   (I) 
 2.  แรงเคล่ือนไฟฟ้า  (VOLTAGE)   (E) 
 3.  ความตา้นทาน  (RESISTANCE)  (R) 
 กระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน เม่ือมีการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน  เรียกวา่เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า  นั้น
คือ ถา้เราพดูถึงกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยงัขั้วลบ   แต่ถา้พดูถึงอิเล็กตรอน 
อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปยงัขั้วบวก 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.20  รูปแสดงการไหลของกระแสไฟฟ้า  จากอุปกรณ์ 
2.12  แอมมิเตอร์ (AMMETER)  
 ตวัแอมมิเตอร์จะต่อเป็นอนัดบั (อนุกรม) กบัภาระ (LOAD) จ  านวนกระแสไฟท่ีไหลผา่นตวั
แอมมิเตอร์ก็คือ จ านวนกระแสไฟท่ีไหลผา่นตวัภาระ 
 
 

การไหลของกระแส 

การไหลของอเิลก็ตรอน 



   

 

รูปท่ี 2.21  รูปแสดงแอมมิเตอร์ (AMMETER)กบัการไหลของกระแสไฟ 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.22  รูปแสดงการต่อแอมมิเตอร์ ร่วมกบัอุปกรณ์ 
2.12.1  การไหลของกระแสไฟฟ้าจะท าให้เกดิ  

1.  ความร้อน (HEATING) เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดความตา้นทานจะเกิด ความร้อน  เช่น หลอดไฟ
, เตาไฟฟ้า 
2.  สนามแม่เหล็ก (MAGNETIC FIELD) เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดท่ีพนัอยูบ่นแกนเหล็กจะท าให้
เกิดสนามแม่เหล็กข้ึน เช่น มอเตอร์สตาร์ต, รีเลย,์ คอยลจุ์ดระเบิด, ออลเตอร์เนเตอร์ 
3.  ปฏิกิริยาทางเคมี (CHEMICAL ACTION) เม่ือเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีข้ึน 
เช่น แบตเตอร่ี 
2.13  แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า (VOLTAGE)  
 การท่ีอิเล็กตรอนสามารถไหลไปหรือเกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงในตวัน า
ไฟฟ้าไดน้ั้น จะตอ้งมีแรงเคล่ือนไฟฟ้าเป็นตวัดนัมนัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.23  รูปแสดงแรงเคล่ือนไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้า 

ท่อน า้ 

ความสูง 

การไหล
ของน า้ 



   

 

2.14  โวลต์มิเตอร์ (VOLTMETER)  
 ตวัโวลตมิ์เตอร์จะต่อขนานกบัตวัภาระ (LOAD) จ านวนแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ี   ไหลผา่นตวัโวลต์
มิเตอร์ ก็คือ จ  านวนแรงเคล่ือนท่ีไหลผา่นตวัภาระหรือแรงเคล่ือนของแหล่งจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.24  รูปแสดงการต่อโวลตมิ์เตอร์ ร่วมกบัอุปกรณ์ 
แรงเคลือ่นไฟฟ้าทีใ่ช้งานเกดิขึน้ได้ 3 วธีิ คือ  
1.  เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี คือ ไดจ้ากแบตเตอร่ี, ถ่านไฟฉาย 
2.  เกิดจากการเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า คือไดจ้าก ออลเตอร์เนเตอร์ 
3.  เกิดจากความร้อนหรือแสงสวา่ง เช่น โฟโตเซลส์ เม่ือถูกแสงสวา่งจะเกิด แรงเคล่ือนไฟฟ้า 
ความต้านทาน (RESISTANCE)  

 คือการตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอน ความตา้นทานจะ  มีมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กบัความยาว, พื้นท่ีหนา้ตดั และคุณสมบติัความตา้นทานจ าเพาะ   ของสารตวัน านั้น ๆ หน่วยวดัเป็นโอมห์  
( W ) ความตา้นทานจะเป็นเคร่ืองก าหนดกระแส ไฟฟ้า ใหไ้หลมากหรือนอ้ยตามความตอ้งการในวงจร 
2.15  โอห์มมิเตอร์ (OHMMETER) 
 ตวัโอห์มมิเตอร์จะต่อคร่อมกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งการวดัค่าความตา้นทานและอุปกรณ์ไฟฟ้าตวัท่ี
ท าการวดันั้น ๆ จะตอ้งไม่มีกระแสไฟฟ้าในขณะท าการวดั 

2.15.1  สารทีใ่ช้ในทางไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม  
1.  สารตวัน า (CONDUCTORS) คือสารท่ียอ่มใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นไดง่้าย ไดแ้ก่ เงิน, ทองแดง, 
อะลูมิเนียม, เหล็ก, คาร์บอน 
2.  สารท่ีไม่เป็นตวัน า (NONCONDUCTORS) (ฉนวน) คือสารท่ีไม่ยอมใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นไดง่้าย 
หรือผา่นไม่ได ้เช่น แกว้, ยาง, กระดาษ, พลาสติก, ไวนิล, กระเบ้ือง 
3.  สารก่ึงตวัน า (SEMICONDUCTORS) คือสารท่ีใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นได ้แต่ไม่สามารถไหลผา่นได้
ง่าย เช่น ซิลิคอน และเจอร์เมเนียม 

 
 



   

 

ข้อควรจ า  
1. I การไหลของกระแสไฟฟ้า คือ การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน วดัเป็นแอมแปร์ 
2. E แรงดนัไฟฟ้า คือความต่างศกัยท่ี์อิเล็กตรอนในวงจรขาด(มีนอ้ย)หรือเกินไป (มีมาก)วดัเป็น
โวลต ์
3. R ความตา้นทาน คือการต่อตา้นการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนภายในตวัน า ท่ีอิเล็กตรอนจะไหล
ผา่น  วดัเป็นโอห์ม 
ความต้านทานของตัวน าใด ๆ ขึน้อยู่กบั 
1.  วตัถุท่ีใช ้
2.  ขนาดวตัถุ, พื้นท่ีหนา้ตดัหรือความยาว 
3.  อุณหภูมิ 

2.16  อุปกรณ์สารกึง่ตัวน า (SEMICONDUCTORS) 
 สารก่ึงตวัน า เป็นสารท่ีมีความตา้นทานทางไฟฟ้าสูงกวา่สารท่ีเป็นตวัน า ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.  ความตา้นทานทางไฟฟ้าจะเปล่ียนไปเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
2.  เม่ือเติมสารบางอยา่งเขา้ไป จะท าใหมี้คุณสมบติัใหก้ารน าไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน 
3.  เม่ือมีแสงตกกระทบ มนัจะมีการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทาน และสามารถเปล่งแสงออกมาได ้
เม่ือมีกระแสไฟฟ้าผา่นตวัมนั 
สารกึง่ตัวน าที่นิยมใช้กนัอยู่โดยทัว่ไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ  1.  เจอร์เมเนียม (Ge)  2.  ซิลิคอน (Si) 
โดยสารกึง่ตัวน าทั้งสองแบ่งเป็นชนิด N และ ชนิด P ชนิด N (N-TYPE) จะเป็นประจุลบ ชนิด P (P-

TYPE) จะเป็นประจุบวก 
- การเช่ือมต่อสารกึง่ตัวน า (SEMICONDUCTOR JUNCTION) 

 1.  สารก่ึงตวัน าแบบไม่มีการเช่ือมต่อ  (NON-JUNCTION SEMICONDUCTORS)  
 สารก่ึงตวัน าชนิดน้ีจะประกอบด้วยสารชนิด P และชนิด N  เพียงอย่างเดียวไม่มีการเช่ือมต่อเข้า
ดว้ยกนัเช่น เทอร์มิสเตอร์ ซ่ึงเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานไปตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

             รูปท่ี 2.25  รูปแสดงสารก่ึงตวัน าแบบไม่มีการเช่ือมต่อ   
 

2.  สารก่ึงตวัน าแบบมีการเช่ือมต่อ  (SINGLE-JUNCTION SEMICONDUCTORS)  
 น าเอาสารก่ึงตวัน าชนิด P และชนิด N มาเช่ือมต่อกนั เช่น ไดโอด ซ่ึงไดโอดจะแปลงกระแสไฟโดย
ยอมใหก้ระแสไฟไหลผา่นไดทิ้ศทางเดียว 
 รูปท่ี 2.26  รูปแสดงสารก่ึงตวัน าแบบมีการเช่ือมต่อ 
 

3.  สารก่ึงตวัน าแบบเช่ือมต่อคู่ (DUAL-JUNCTION SEMICONDUCTORS)  
 การเช่ือมต่อแบบน้ีก็คือตวัทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์จะมี 2 ชนิด คือ NPN และ PNP 



   

 

 รูปท่ี 2.27  รูปแสดงสารก่ึงตวัน าแบบเช่ือมต่อคู่ 
 
ไดโอด (DIODES) ท  าข้ึนมาจากสารก่ึงตวัน าชนิด N และชนิด P มาเช่ือมต่อกนัไดโอดมีหลายชนิด คือ 

- ไดโอดแปลงกระแสไฟ (ไดโอดธรรมดา)  จะยอมให้กระแสไฟไหลผ่าน    ตวัมนัไปได้   เม่ือป้อน
แรงดนัจากดา้น P ไปยงัดา้น N (ป้อนแรงดนัตาม) แต่จะไม่ยอมให้กระแสไฟไหลยอ้นกลบัจาก N 
ไป P ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ไดโอดจะยอมใหก้ระแสไฟไหลผา่นเพียงทางเดียว 

 ไดโอดทางดา้น P จะใช้สัญลกัษณ์แทนดว้ยตวั A หรือท่ีเรียกวา่ขั้ว แอโนด เป็นขั้วบวก และดา้น N 
จะใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ยตวั K หรือเรียกวา่ขั้ว แคโทด เป็นขั้วลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.28 รูปสัญลกัษณ์แสดงอุปกรณ์ไดโอด 
- ซีเนอร์ไดโอด (ZENER DIODE)  จะเหมือนกบัไดโอดธรรมดา คือ ให้กระแสไฟไหลผา่นไดเ้พียง

ทางเดียว แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ี เม่ือเกิดแรงดนัยอ้นกลบัสูงกวา่จุดแรงดนัพงัทลายของมนั  มนัจะ
ยอมใหก้ระแสไฟไหลยอ้นกลบัผา่นตวัมนัไปได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.29 รูปสัญลกัษณ์แสดงวงจรการต่ออุปกรณ์ซีเนอร์ไดโอด 

 



   

 

- ไดโอดเปล่งแสง (LIGHT - EMITTING DIODE หรือ LED)  คือไดโอดท่ีเช่ือมต่อแบบ PN ซ่ึงจะ
เปล่งแสงออกมาเม่ือมีกระแสไฟไหลผา่นมนั ขอ้ดีของไดโอดเปล่งแสงคือท างานท่ีแรงดนัต ่ามาก 
ไม่ส้ินเปลืองพลงังาน มีอายกุารใชง้านนาน และอุณหภูมิต ่าขณะใชง้าน 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.30 รูปสัญลกัษณ์แสดงวงจรการต่ออุปกรณ์ซีเนอร์ไดโอด 
- โฟโตไดโอด (PHOTO DIODE)  การท างานของโฟโตไดโอดกค็ือ จะยอมใหก้ระแสไฟไหลผา่นไป

ได ้เม่ือมีแสงตกกระทบกบัตวัไดโอด ปริมาณของกระแสไฟท่ีไหลผา่นตวัโฟโตไดโอดก็ข้ึนอยูก่บั
ปริมาณของแสงท่ีตกกระทบลงบนตวัโฟโตไดโอด 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.31 รูปสัญลกัษณ์แสดงวงจรการต่ออุปกรณ์ซีเนอร์ไดโอด 
ไดโอดท าหน้าทีเ่หมือนกบัความต้านทานตัวหน่ึงในวงจรจึงเป็นเหตุให้เกดิแรงดัน ตกคร่อมขึน้ 
 ซิลิคอนไดโอด  : ประมาณ 0.7 โวลต ์
 เจอร์เมเน่ียมไดโอด : ประมาณ 0.3 โวลต ์

- ทรานซิสเตอร์ (TRANSISTER) 
 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท ามาจากสารก่ึงตวัน าชนิด N และ P น ามาเช่ือมต่อคู่ มีอยู ่2 แบบ คือ 
NPN และ PNP 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.32 รูปสัญลกัษณ์แสดงวงจรการต่ออุปกรณ์ทรานซิสเตอร์แบบ NPNและPNP 

 
รูปท่ี 2.33 วงจรการท างานของทรานซิสเตอร์ 

- หลกัการท างานของทรานซิสเตอร์ 
 ในทรานซิสเตอร์แบบ NPN เม่ือมีกระแสเบส IB ไหลจากขาเบสไปยงัขาอิมิเตอร์  ก็จะเกิดการไหล
ของกระแสคอลเลกเตอร์ IC จากขาคอลเลกเตอร์ไปยงัขาอิมิเตอร์ได้ 
 ในทรานซิสเตอร์แบบ PNP เม่ือมีกระแสเบส IB ไหลจากขาอิมิเตอร์ไปยงัขาเบส ก็จะเกิดการไหล
ของกระแสคอลเลกเตอร์ IC จากขาอิมิเตอร์ไปยงัขาคอลเลกเตอร์ได ้
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.34 รูปสัญลกัษณ์แสดงวงจรการการท างานของอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์แบบ NPNและPNP 
 



   

 

ทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 แบบ กระแสเบส IB ไหลเพียงเล็กนอ้ย ก็สามารถท าใหก้ระแสคอลเลกเตอร์ไหล
ไดจ้  านวนมาก คือสามารถไหลได ้10 ถึง 100 เท่าของกระแสเบส 

- คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แบบธรรมดา 
 1.  การขยายสัญญาณ (SIGNAL AMPLIFICATION) 
 2.  การท าหนา้ท่ีเป็นสวติช์ (SWITCHING) 

- โฟโตทรานซิสเตอร์ (PHOTO TRANSISTER) 
 เม่ือมีแสงตกกระทบยงัโฟโตทรานซิสเตอร์ มนัจะเปล่ียนตวัมนัใหเ้ป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ท าใหเ้กิด
การไหลของกระแสคอลเลกเตอร์ IC ข้ึน 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.35 รูปสัญลกัษณ์แสดงวงจรการการท างานของอุปกรณ์โฟโตทรานซิสเตอร์ 
- เทอร์มิสเตอร์ (THERMISTOR) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีมีค่าความตา้นทานทางไฟฟ้าเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ท าจาก
โลหะต่าง ๆ มาผสมกนั เช่น นิกเกิลออกไซด์, แมงกานีส, โคบอลต์, เหล็ก และทองแดง  เทอร์มิสเตอร์ มี 2 
แบบ คือ 
 1.  เทอร์มิสเตอร์แบบมีค่าสัมประสิทธ์ิทางความร้อนเป็นลบ คือ เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนค่าความ
ตา้นทานจะมีค่าลดลง 
 2.  เทอร์มิสเตอร์แบบมีค่าสัมประสิทธ์ิทางความร้อนเป็นบวก คือ เม่ือมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนค่าความ
ตา้นทานจะเพิ่มข้ึนดว้ย 
 เทอร์มิสเตอร์ท่ีใชใ้นรถยนตน์ั้นใชเ้ป็นตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ใน    เคร่ืองยนตแ์ละเป็น
เทอร์มิสเตอร์แบบลบ 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.36 รูปแสดงตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ของระบบ EFI 

 



   

 

 
วงจรทีใ่ช้เทอร์มิสเตอร์ควบคุมการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.37 รูปแสดงการท างานของเทอร์มิสเตอร์ 
- ผลกึแร่ (PIEZOELECTRIC ELEMENT)คือ ผลกึที่ท าจากสารกึง่ตัวน าชนิดพเิศษ มีอยู่ 2 แบบ 

 1.  แบบค่าความตา้นทานเปล่ียนแปลง ท างานเม่ือแรงดนักระท าบนแผน่ซิลิคอนของผลึกแร่ และค่า
ความต้านทานก็จะเปล่ียนแปลงไปตามมุมการเปล่ียนแปลงรูปทรงของแผ่นซิลิคอน ค่าความตา้นทานท่ี
เปล่ียนแปลงน้ีจะถูกท าให้เป็นการเปล่ียนแปลงของสัญญาณแรงดนัไฟฟ้าโดย ไอซี ซ่ึงติดตั้งอยู่ภายในตวั
ตรวจจบัสัญญาณสุญญากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.38 แบบค่าความตา้นทานเปล่ียนแปลงของผนึกแร่ 

2.  แบบผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาได้    ท  างานเม่ือเกิดการสั่นสะเทือน จะเปล่ียนแปลงเป็น
แรงดนัไฟฟ้าออกมาใชเ้ป็นตวัตรวจจบัสัญญาณการเคาะของเคร่ืองยนต์ 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

                              (ก) แสดงภาพตัด                                          (ข) คุณสมบัติของสัญญาณออก 
รูปท่ี 2.39 แบบผลิตแรงดนัไฟฟ้า 

- เซลล์เหน่ียวน าด้วยแสง (PHOTO CONDUCTIVE CELL) 
 เป็นสารก่ึงตวัน าท่ีถูกเปิดออกใหรั้บแสงและท าให้ความตา้นทานภายในของมนัเปล่ียนแปลงไป เช่น 
เซลส์เปล่ียนพลงังานแคดเม่ียมซลัไฟต ์(Cds) ค่าความตา้นทานภายในของมนัจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณ
ของแสงท่ีตกกระทบลงบนตวัมนั โดยอตัราการไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านเซลล์จะผนัแปรไปตาม
ความตา้นทานของเซลลต์ามปริมาณของแสงท่ีตกกระทบตวัมนั 

เซลล์เหน่ียวน าด้วยแสง (PHOTO CONDUCTIVE CELL) 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.40 รูปแสดงเซลลเ์หน่ียวน าดว้ยแสง (แคดเม่ียมซลัไฟดโ์ฟโตเซลส์) 
- คอนเดนเซอร์ (CONDERSER, CAPACITOR) 

 ท าหนา้ท่ีเก็บประจุไฟฟ้าไวภ้ายในตวัของมนัเอง มีลกัษณะคลา้ยกบัแบตเตอร่ีเล็ก ๆ ซ่ึงสามารถ
ประจุไฟฟ้าเขา้ และคายประจุไฟฟ้าได ้ค่าความจุมีหน่วยเป็น ฟารัด (FARAD) (F) 

 
 
 
 



   

 

สัญลกัษณ์                      หรือ 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.41 รูปแสดงสัญลกัษณ์ของคอนเดนเซอร์ 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.42 รูปแสดงการประจุและการคายประจุ 
- ชนิดของตัวเกบ็ประจุ (CONDENSER) 

 1.  ตวัเก็บประจุชนิดเซรามิก ส่วนมากจะใชใ้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 ตวัเก็บประจุชนิดเซรามิกไททาเนียมออกไซด ์
 ตวัเก็บประจุชนิดเซรามิกแบเร่ียมไททาเนตออกไซด์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.43 รูปแสดงตวัเก็บประจุชนิดเซรามิก 
 
 
 



   

 

2.  ตวัเก็บประจุชนิดกระดาษ ใชอ้ยูใ่นชุดหนา้ทองขาวจานจ่ายของระบบจุดระเบิด 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.44 รูปแสดงตวัเก็บประจุชนิดกระดาษ 
 3. ตวัเก็บประจุชนิดอิเล็กทรอไลท ์ใชอ้ยูใ่นหน่วยแฟลชเชอร์สัญญาณไฟเล้ียวของรถยนต ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.45 รูปแสดงตวัเก็บประจุชนิดชนิดอิเล็กทรอไลท ์
- หน่วยรวมวงจร (INTEGRATED CIRCUITS) 

เรานิยมเรียกกนัวา่ ตวัไอ.ซี. คืออุปกรณ์ท่ีรวมช้ินส่วนต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัไวใ้นแผน่
ซิลิคอนขนาดไม่ก่ีมิลลิเมตรและบรรจุไวใ้นตวัถงัเซรามิกหรือพลาสติก 

 
 
รูปท่ี 2.46 รูปแสดงหน่วยรวมวงจรหรือ I.C. 
 
 
 
 



   

 

- ข้อดีหรือประโยชน์ของไอ.ซี. 
1.  สามารถบรรจุช้ินส่วนจ านวนมากเขา้ไปไวใ้นแผน่ซิลิคอนเพียงแผน่เดียวเล็ก ๆ ได ้
2.  ลดช้ินส่วนท่ีจะตอ้งน ามาต่อเพิ่มเติมลงไดม้าก 
3.  มีขนาดเล็กและน ้าหนกัเบา 
4.  ตน้ทุนการผลิตต ่า 

- ไอ.ซี. แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้งาน 
 1.  อานาล็อก ไอ.ซี. (ANALOG I.C.) หรือลิเนียร์ ไอ.ซี. ใชข้ยายหรือควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีไม่
คงท่ี เช่น เคร่ืองขยายเสียง, เคร่ืองตั้งเวลา, เคร่ืองปรับแรงเคล่ือน  ไฟฟ้า 
 2.  ดิจิตอล ไอ.ซี. (DIGITAL I.C.) หรือ ลอจิก ไอ.ซี. (LOGIC I.C.) ตอบสนองหรือก าเนิดแรง
เคล่ือนเพียง 2 ระดบั เหมือนลกัษณะของสวติช์ คือ เปิดและปิด (0 และ 1) (LOW & HIGH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินโครงการ 

3.1  ล าดับขั้นตอนการท างาน 
การจดัท าโครงการ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ โดยมีรายละเอียด

โครงสร้างการท างานดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

เร่ิมตน้ 

เขียนแบบ 

ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 
 

สร้างชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 

ส้ินสุด 

 วเิคราะห์ขอ้มูล 
 

 

สรุปผลของโครงการ 
 

 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ออกแบบการทดลอง 
 

 ทดลองและเก็บขอ้มูล 
 

   ผา่น 



   

 

3.2   การออกแบบชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์รถยนต์และการด าเนินงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 รูปแบบโครงสร้าง 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานช้ินงาน 

 
รูปท่ี 3.2 เตรียมอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติั 



   

 

 
รูปท่ี 3.3 วางรูปร่างของช้ินงาน 

 

 
รูปท่ี 3.4 รอช้ินงานยึดติดกนั 

 
 
 
 
 
 



   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 รายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

บทที ่4 
การทดลองและสรุปผลการทดลอง 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการด าเนินงานการทดสอบหาสมรรถนะของชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ท่ีสร้างข้ึน โดยใช้การทดลองต่อวงจรต่างๆในระบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ข 
 4.1 ผลการทดลองเบือ้งต้น                
 จากการทดลองต่อวงจรชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ พบปัญหา
ดงัน้ี 
คร้ังที่ วนัที่ แบบสุ่มการทดสอบวงจรเบือ้งต้น วธีิแก้ไข 

1 27/09/55 เม่ือท าการต่อวงจรโดยมีอุปกรณ์
ไดโอดร่วมกบัหลอดไฟ ปรากฏวา่
วงจรไฟไม่มาจากแหล่งจ่ายไฟ 

ตรวจสอบท่ีแหล่งจ่ายไฟพบวา่มี
อุปกรณ์หลวมในชุดจ่ายไฟ ท าการ
แกไ้ขและใชง้านไดต้ามปกติ 

2 27/09/55 เม่ือท าการต่อวงจรระบบเซนเซอร์
ตรวจจบั(LDR) LDRไม่ท างาน 

ตรวจสอบกระแสไฟท่ีวิง่เขา้มา
สรุปวา่กระแสเกินค่าท่ีอุปกรณ์จะรับ
ได ้ท าการค านวณและลดการไหล
ของกระแสไฟฟ้าลง 

3 27/09/55 เม่ือท าการต่อระบบวงจรเช็คการ
ท างานของ ทรานซิสเตอร์แบบNPN 
เกิดการช็อตในวงจร 

ตรวจสอบกระแสไฟท่ีวิง่เขา้มา
สรุปวา่กระแสเกินค่าท่ีอุปกรณ์จะรับ
ได ้ท าการค านวณและลดการไหล
ของกระแสไฟฟ้าลง 

4 27/09/55 เม่ือท าการต่อระบบวงจร LED 
ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด ซ่ึงท าใหห้ลอด 
LED ขาดเน่ืองจากแรงดนัและกระแส
มากเกินไป  

ตรวจสอบกระแสไฟท่ีวิง่เขา้มา
สรุปวา่กระแสเกินค่าท่ีอุปกรณ์จะรับ
ได ้ท าการค านวณและลดการไหล
ของกระแสไฟฟ้าลง 

  
 4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจ  (โปรแกรม SPSS) 

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ผล
ปรากฏดงัตารางท่ี 4-1 
   
 



   

 

ตารางที ่4-1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัเรียน นกัศึกษาและครูอาจารยท่ี์มีต่อ 
                      ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 28 คน 
 

หัวข้อประเมิน   S.D. แปลผล 
ขอ้ 1 ส่ือการสอนมีความทนัสมยั 4.179 .612 มาก 
ขอ้ 2 ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.071 .766 มาก 

ขอ้ 3 ส่ือการสอนดึงดูดความสนใน 4.107 .832 มาก 

ขอ้ 4 ส่ือการสอนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.393 .737 มาก 

ขอ้ 5 ส่ือการสอนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดท่ีอยากจะลงมือปฏิบติั 4.500 .638 มาก 

เฉลีย่ 4.250 .717 มาก 

ค่าความเช่ือมั่น  0.717 

 
 จากตารางท่ี 4-1 พบวา่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น นกัเรียน นกัศึกษาและครูอาจารยแ์ผนกช่างยนตมี์
ความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  ในระดบัมาก (เฉล่ีย 4.250) 
และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผล 
จากผลการด าเนินงานในบทท่ี 4 เม่ือไดท้  าการทดลองและทดสอบแลว้ท าให้ ได้ชุดฝึกสาธิตระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ จ  านวน 1 ชุด  ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจและเรียนรู้หลกัการ
ท างานของวงจรระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ช่วยสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ และใช้
เป็นส่ือการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้าในรถยนตท์ าให้สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ท่ีสุดและให้ผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาและเขา้ใจหลกัการท างานไดแ้ละรวมถึงการใชเ้พื่อประกอบการ
เรียนการสอนในรายวชิางานไฟฟ้าในรถยนต ์    
5.2  อภิปรายผล ความพงึพอใจ 

การท่ีผลการประเมินความพึงพอใจของ นกัเรียนนกัศึกษา และครูอาจารยแ์ผนกช่างยนต ์มีความ
พึงพอใจต่อชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ อุปกรณ์ส่ือชุดฝึกใหมี้ขนาดพอเหมาะต่อการเคล่ือนยา้ยสะดวก สามารถดึงดูดความสนใจ
ให้กบัผูเ้รียน และกระตุน้ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความคิดท่ีอยากจะลงมือท าจริงจากการใช้ ชุดฝึกสาธิต
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์น้ี มีประสิทธิภาพ
สูง และเม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง พบว่าสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าในหลักการท างานใน
อุปกรณ์ไดดี้มากข้ึน  สามารถท่ีจะน าความรู้จากการศึกษาและปฏิบติัไปพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีจะ
แกไ้ขระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
5.4  ข้อเสนอแนะด้านการวจัิยและพฒันา คร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใชง้านทุกคร้ัง  

2.2  ก่อนการทดลองหรือการทดสอบจ า เป็นตอ้งค านวณระบบวงจรเบ้ืองตน้ก่อนการทดสอบหรือการ
ทดลอง  
 2.3 ควรมีการพฒันาและเพิ่มอุปกรณ์บางอยา่งใหมี้ความทนัสมยั 
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ภาคผนวก 
ผนวก ก  

ตวัอยา่งวงจรในการทดสอบและทดลอง 
1.  ตัวอย่างการใช้วงจรในการทดลองหรือการทดสอบ 

ตัวอย่างวงจรท่ีใช้ในการทดลองหรือการทดสอบระบบชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 

การต่อตวัตา้นทานต่อแบบวงจรขนาน 
 

การเก็บประจ ุ
 
 
 
 
 
 
 

การคายประจ ุ
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 การต่อตวัเก็บประจุ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

การต่อไดโอดเปร่งแสงหรือLED 
 

 LDR กบัความเข้มแสง 
จุดประสงค์  เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของ LDR เม่ือใชเ้ป็นตวัรับรู้ความสวา่งของแสง 

 

ก. การต่อแบบวดัความต้านทาน 

 

ข. การต่อแบบวดักระแสไฟฟ้า 

 
 



   

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงวงจรไฟฟ้า แบบวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

ผนวก ข  
การเกบ็ขอ้มูลและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการประมวลผล (แบบความพงึพอใจ) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูจ้ดัท าส่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใช ้ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อหาค่ าความพึ งพอใจของชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์โดยมีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

    1.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ให้แก่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็น นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์แผนกช่างยนต์ ท่ีไดม้า
ทดสอบและทดลองส่ือชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์   จ  านวน 28 คน จากนั้น
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

  1.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) (โดยใชโ้ปรแกรม Spss) 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าระดบั ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ ท่ีใช้ นักเรียนนักศึกษาและครู

อาจารย ์จาก ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลความ ดงัน้ี  
 

  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 



   

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน นักศึกษาทีม่ต่ีอ 
ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนต์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา 

*************************** 
ค ำช้ีแจง  : แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต ์เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนของครูใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ความ
คิดเห็นของนกัเรียน นกัศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรียนเองและวทิยาลยัโปรดให้ขอ้มูลตามความเป็น
จริง ผูว้ิจยัจะใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลน้ีเพื่อการวจิยัเท่านั้น  
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   หญิง  ชาย 
2. อาย ุ  15-20 ปี  21-25ปี  26-30 ปี 
3. สถานนะผูป้ระเมิน  คณะครูอาจารย ์  นกัเรียนนกัศึกษา 

ตอนที ่2  จงใส่เคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบัความพึงพอใจท่ีนกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บจากการใชส่ื้อ
ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ตามความเป็นจริง ความพึงพอในระดบัต่างๆ มี
ความหมายดงัน้ี 

5     หมายถึง     พึงพอใจมากท่ีสุด 
4     หมายถึง     พึงพอใจมาก 
3     หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 
2     หมายถึง     พึงพอใจนอ้ย 
1     หมายถึง   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ตัวช้ีวดัความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ส่ือการสอนมีความทนัสมยั      

2. ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      

3.  ส่ือการสอนดึงดูดความสนใจ      

4.  ส่ือการสอนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย       

5.  ส่ือการสอนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดท่ีอยากจะลงมือปฏิบติั      

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


