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Abstract 

 This co-operative study project presented the academic service in training of 
wiring and installation of electrical equipment with six training points; 1) Fundamental 
of electrical installation; 2) Tools and equipment for electrical installation;  3) Electrical 
lighting and electrical power circuits; 4) Types of electrical wiring systems; 5) Installation 
of electrical equipment; and 6) Electrical inspection and maintenance. The purpose of 
this project was for the trainees to gain knowledge and also improve skills in wiring 
and the installation of electrical equipment and maintenance of electrical system. This 
training was point of the cooperative studies between January - April 2020.                  
This academic service was used for 50 enlisted solders of G5. After the training the 
trainees were evaluated. The average result was 4.07 and and performance was 
demonstrated to be satisfactory. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงงำน 

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าระบบไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกองค์กร    ซึ่งไม่ว่าจะเป็น 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านที่อยู่อาศัย ระบบการประปา โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร ซึ่งล้วน
แล้วแต่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น จนอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบไฟฟ้าเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต และจะเกิดผลกระทบอย่างมากหากระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
ดังนั้นการที่ระบบไฟฟ้ามีความจ าเป็นกับองค์กรทุกภาคส่วน บุคคลากรที่ดูแลและเลือกที่จะประกอบ
วิชาชีพด้านไฟฟ้าก็ควรที่จะเข้าใจระบบและการติดตั้ง ดังนั้นการรู้ถึงระบบไฟฟ้า การเดินสายและการ
ติดตั้งอุปกรณ์ฟ้าจึงมีความส าคัญ เนื่องจากท าให้สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในขั้นพ้ืนฐานได้ เพื่อลดความบกพร่องของ
ระบบไฟฟ้า 

จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงได้จัดโครงการในการบริการวิชาการ เรื่องการฝึกอบรมการ
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นในการติดตั้งไฟฟ้า 2) 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า 3) วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง 4) การเดินสายไฟฟ้า
แบบต่างๆ 5) การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 6) การตรวจซ่อมและแก้ไขระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และมีทักษะในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนการดูแล
ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าได้ รวมถึงใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ ซึ่งคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การจัดท าโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพ่ือสร้างสื่อการสอนเรื่องการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.2.2 เพ่ือฝึกทักษะทางสังคมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในหน่วยงาน 
1.2.3 เพ่ือฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
1.2.4 เพ่ือฝึกทักษะการวางแผนงานและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบขณะปฏิบัติงาน 
1.2.5 เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 จัดท าโครงการบริการวิชาการ เรื่องการฝึกอบรมการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้แก่ทหารประจ าการ และทหารประจ าการของ ร.25  

1.3.2 สาธิตการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
1.4.2 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
1.4.3 มีความรับผิดชอบและเข้าใจการท างานมากขึ้น  
1.4.4 เข้าใจหลักการและวิชาการมากข้ึนจากการปฏิบัติงานจริง 



 

บทท่ี 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความปลอดภัยในงานไฟฟา                                          

 การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟา ถาขาดความระมัดระวังจะทำใหไดรับอันตราย และเกิดความ

เสียหายได เนื ่องจากรางกาย สวนใดสวนหนึ่ง เขาไปสัมผัสกับวงจรไฟฟา คุณสมบัติของไฟฟา

โดยทั่วไป จะพยายามไหลและแทรกซึมเขาหาสื่อตัวนำตาง ๆ เชน โลหะ ดิน น้ำเปนตน เมื่อรางกาย

ของเราเขาไปสัมผัสจะทำใหกระแสไฟฟาไหลผานตัวเราเขาสูพ้ืนดินหรือน้ำ  

     กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย แมจะมีปริมาณเพียงเล็กนอยก็อาจจะทำใหไดรับอันตรายได ใน

กรณีที่กระแสไฟฟาไหลผานอวัยวะที่สำคัญ ของรางกาย สาเหตุที่ทำใหไดรับอันตรายจาก ไฟฟา

แบงเปน 2 กรณีคือ     

1. กระแสไฟฟาไหลเกิน เปนสาเหตุที่ทำใหอุปกรณไฟฟาเสียหาย 

2. ไฟฟาดูด เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดอันตรายกับมนุษยถึงขั้นเสียชีวิตได  

2.2 กระแสไฟฟาไหลเกิน (Over Current) 

 กระแสไฟฟาไหลเกิน หมายถึง สภาวะของกระแสที่ไหลผานตัวนำจนเกินพิกัดที่กำหนดไว

อาจเกิดได 2 ลักษณะดวยกันคือ 

 1. โหลดเกิน (Over Load) หมายถึง กระแสไหลในวงจรปกติ แตนำอุปกรณที่กินกำลังไฟสูง

หลาย ๆ ชุดมาตอในจุดเดียวกัน ทำใหกระแสไหลรวมกันเกินกวาที่จะทนรับภาระของโหลดได เชน 

นำเอาอุปกรณมาตอที่จุดตอเดียวกันของเตารับหลายทางแยก 

 2. การลัดวงจร (Short Circuit) หรือเรียกกันทั่ว ๆ ไปวาไฟฟาชอต เกิดจากฉนวนชำรุด ทำ

ใหเกิดสายที่มีไฟ (Line) และสายดิน (Ground) สัมผัสถึงกัน มีผลทำใหเกิดความรอน ฉนวนที่หอหุม

ลวดตัวนำจะลุกไหมในที่สุด 

2.3 ไฟฟาดูด (Electric Shock ) 

 ไฟฟาดูด คือการที่มีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายของมนุษย โดยบางสวนของรางกายจะมี

สภาพเปนตัวนำไฟฟา 
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2.1 แสดงปริมาณของกระแสไฟฟาที่ไหลผานและมีผลกระทบตอรางกาย 

ลักษณะของการถูกไฟฟาดูด 

1. การรั่วระหวางสาย (Line Leakage) คือกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายระหวางสายไฟกับสายดิน  

2. การรั่วไหลลงสูดินคือ กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย จากสายที่มีไฟลงสูดินอันเนื่อง   มาจาก

พ้ืนดิน ความช้ืน จึงทำใหเกิดการนำกระแสไฟฟาได            

3. การรั่วไหลผานโครงอุปกรณ (Frame Leakage) คือแรงดันไฟฟาบางสวนรั่วออกมาปรากฏที่โครง

โลหะของอุปกรณไฟฟา เกิดจากความชื้น หรือเสื่อมคุณภาพ ของอุปกรณ ทำใหเกิดกระแสไฟฟาไหล

ผานรางกายขณะที่สัมผัสหรือจับอุปกรณชนิดน้ัน ๆ 

2.4 ระบบการปองกันทางไฟฟา  

ระบบการปองกันที่ไมใหแรงดันไฟฟาเกินคาสูงสุดซึ่งเปนแรงดันที่ยอมใหมนุษยสัมผัสได

โดยตรง  (แรงดันไมเกิน  65 โวลท)  อยางไรก็ตาม   คาแรงดันไฟฟาระดับนี้ จะกอใหเกิดอันตรายได

หรือไม ขึ้นอยูกับสภาพความตานทานไฟฟา ของแตละบุคคล ซึ่งโดยปกติ คาความตานทานของมนุษย 

มีคาอยูระหวาง 1,000 – 4,000 โอหม และในกรณีที่รางกายเปยกชื้นจะมีคาความตานทานประมาณ 

1300 โอหม จะหาคากระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายไดดังน้ีคือ 
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          กระแสไฟฟา = แรงดันตกครอมตัวมนุษย / ความตานทานตัวมนุษย 

 กระแสไฟฟา = 65 โวลต / 1300 โอหม 

                         = 50 มิลลิแอมป 

ถาศึกษาจากตารางที่ 1.1 จะเห็นไดวา ในกรณีที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย จำนวน 50 มิลลิแอมป 

ถือวาอันตรายมาก 

การปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟา  

 วิธีปองกันไมใหกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย คือ ใชฉนวนที่กระแสไฟฟาไหลผานไดยาก เชน 

การสวมถุงมือยาง, รองเทายาง, หรือการตอสายดิน เปนตน ในปจจุบันมีผู คิดคนระบบปองกัน

อันตรายที่เกิดจากไฟฟา เพื่อใชในการคุมครองชีวิต และทรัพยสินมากมาย เชน การตอสายดิน,

เซฟตี้คัท, แอคคิวคัท, ฟวส, เซอรกิตเบรคเกอร อุปกรณจะถูกติดตั้ง บริเวณตนทางของวงจรไฟฟา 

เพื่อปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร การเลือกขนาดของฟวสและเซอรกิตเบรคเกอรควรสูงกวาโหลดที่ใช

แตไมเกินพิกัดของสายไฟฟาเพราะอาจทำใหสายเกิดการชำรุดเสียหายได 

2.5 หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

1. เมื่อรางกายเปยกชื้น เชน มือ, เทาเปยก ไมควรแตะตองอุปกรณไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เพราะหาก

อุปกรณดังกลาวชำรุด   จะถูกกระแสไฟฟาดูดและอาจเสียชีวิตได            

2. ถาขาดความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ไมควรซอมและ  แกไขอุปกรณดังกลาวดวยตัวเอง 

เพราะอาจทำใหถูกกระแสไฟฟาดูด เกิดอันตรายได          

3. กอนที่จะทำการตรวจซอมอุปกรณไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส จะตองตัดกระแสไฟฟาที่จายไปยังอุปกรณ

น้ัน ๆ เชน ถอดเตาเสียบ ปลดสวิตช เปนตน          

4. เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนสูง เชน เตารีด, เตาไฟฟา ควรระมัดระวังอยาใชงานใกลกับสาร

ไวไฟ เมื่อเลิกใชแลวใหถอดเตาเสียบออก           

5. ระวังอยาใหเด็กเลนเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส และเตารับควรใชแบบที่มีฝาปดเพื่อปองกันเด็ก

นำวัสดุไปเสียบรูเตารับซึ่งจะเกิดอันตรายได           

6. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูด ใหตัดแหลงจายกระแสไฟฟากอน เชน ปลดคัทเอาท เตาเสียบออก

หรือใชผาแหงคลองผูถูกกระแสไฟฟาดูดออกมา กอนทำการปฐมพยาบาล        

7. ควรจัดใหมีการตรวจสอบสายไฟฟาภายในบานเพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาลัดวงจร ซึ่ง

อาจเกิดอันตรายและอัคคีภัยขึ้นได             

8. เตารับและเตาเสียบของเครื่องใชไฟฟา หากพบวาแตกชำรุดใหรีบเปลี่ยนใหมโดยเร็ว และหาก

พบวาสายไฟฟา ของเครื่องใชไฟฟาเปอยชำรุด ก็ใหเปลี่ยนใหมดวย        

9. เครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสที่ผิวนอกเปนโลหะ เชน ตูเย็น, โทรทัศน, พัดลม อาจมีกระแสไฟฟา
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รั ่วไปที ่ผิวภายนอกดังกลาวได ควรหมั ่นตรวจสอบโดยใชไขควงเช็คไฟตรวจสอบ หากพบวามี

กระแสไฟฟารั่ว ควรใหชางซอมแซมแกไขตอไป        

10. ฟวสที่ใชตามแผงสวิตชตาง ๆ ตองติดตั้งขนาดใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อฟวสขาดควรมีการ

ตรวจหาสาเหตุ โดยเบื้องตน กอนที่จะเปลี่ยนฟวสใหม และตองใสฟวสขนาดเดิม หามใชสายไฟหรือ

ลวดใสแทนฟวส เพราะเมื่อเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร สายไฟหรือลวดจะไมขาดอาจเกิดอัคคีภัยได   

11. การถอดเตาเสียบ ใหจับที่ตัวเตาเสียบแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟฟาเพราะอาจทำใหสายไฟฟา

ขาดภายในและเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรได                  

12. อยาใชผาหรือกระดาษพลางหลอดไฟไวเพราะอาจเกิดอัคคีภัยได       

13. อยาใชสายไฟฟาเสียบที่เตารับโดยตรง หรือใชเตาเสียบที่แตกชำรุด ไปเสียบที่เตารับ เพราะอาจ

เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร หรืออาจพลั้งพลาดถูกกระแสไฟฟาดูดได                

14. การใชเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสหลายเครื่อง ในเวลาเดียวกัน ตองไมเสียบเตาเสียบ ที่เตารับ

อันเดียวกัน เพราะอาจทำใหกระแสไฟฟา ไหลในสายเตารับมีปริมาณสูงมาก ทำใหเกิดความรอน

สะสม เปนเหตุใหฉนวนสายไฟฟาเสียหาย และเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรเกิดอัคคีภัยได     

15. อยาเดิน หรือวางสายไฟฟาใกลบริเวณที่มีความรอนสูง และอยาใหของหนักกดทับสายไฟฟา 

เพราะอาจทำใหฉนวนไฟฟาลัดวงจรเกิดอุบัติเหตุขึ้นได        

16. เมื่อพบเห็นสายไฟฟาขาดหรือสายไฟฟาที่หยอนยานต่ำลงมา อยาเขาไปจับตอง และใหแจงการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคที่อยูใกลทราบ เพ่ือจะไดซอมแซมแกไขตอไป       

17. ไมควรเลนวาวในบริเวณที่มีสายไฟฟา โดยเฉพาะสายไฟฟาแรงสูง เพราะอาจจะทำใหไดรับ

อันตรายจากไฟฟาได            

18. ไมควรตั้งเสาโทรทัศนหรือเสาอากาศวิทยุบริเวณที่มีสายไฟฟาแรงสูง เพราะอาจไดรับอันตราย

จากไฟฟาได                     

19. การเผาหญา กิ่งไม หรือเศษวัสดุตาง ๆ ใหหางจากเสาไฟฟาเพราะอาจทำใหเกิดกระแสไฟฟา

ลัดวงจรและเกิดอันตรายตอผูที่อยูใกลได         

20. หามใชกระแสไฟฟาช็อตปลา เพราะผิดกฎหมายและอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาดูดจนไดรับ

บาดเจ็บและเสียชีวิตได 

การปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

 ในกรณีที่พบเห็นผูถูกกระแสไฟฟาดูด จะตองชวยเหลือใหถูกวิธีและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภัยของผูชวยเหลือและผูถูกกระแสไฟฟาดูด หลังจากนั้นใหทำการปฐมพยาบาลและชวยเหลือ

กอนนำสงโรงพยาบาล โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ 

1. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูดใหตัดการจายไฟ เชน คัทเอาท เพ่ือตัดไฟ 

2. ใชไมแหงหรือฉนวนไฟฟาเขี่ยอุปกรณไฟฟาใหพนจากผูที่ถูกกระแสไฟฟาดูด หรือใชผาแหง, เชือก 

ดึงผูปวยออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพ่ือปฐมพยาบาล 
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3. ชวยปฐมพยาบาล โดยการวางผูปวยใหนอนหงาย แลวชอนคอผูปวยใหแหงนขึ้น 

4. สังเกตในชองปากมีสิ่งอุดตันหรือไม หากพบใหนำออกและชวยเปาปากโดยใชนิ้วงางปาก และบีบ

จมูกของผูปวย 

5. ประกบปากของผูปวยใหสนิท เปาลมเขาแรง ๆ โดยเปาปากประมาณ 12 – 15 ครั้งตอนาที สังเกต

การขยายของหนาอก หากเปาปากไมไดใหเปาจมูกแทน 

6. หากหัวใจหยุดเตน ตองนวดหัวใจ โดยวางผูปวยนอนราบแลวเอามือกดเหนือลิ้นปใหถูกตำแหนง 

กดลงไปเปนจังหวะ เทากับการเตนของหัวใจ (ผูใหญนาทีละ 60 ครั้ง เด็ก 80 ครั้ง) 

7. ฟงการเตนของหัวใจสลับกับการกดทุก ๆ 10-15 ครั้ง 

8. ถาหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตนใหเปาปาก 2 ครั้ง 

9. นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกัน 

การปฐมพยาบาลตองทำทันทีที่ชวยเหลือผูปวยออกมา และควรนำสงโรงพยาบาล ขณะนำสง

โรงพยาบาล จะตองทำการปฐมพยาบาล ตามขั้นตอนดังกลาว ตลอดเวลา 

2.6 การเดินสายไฟภายในอาคาร 
การติดตั้งไฟฟาประกอบดวยการเดินสาย การติดตั้งอุปกรณทั่วไป รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน การติดตั้งไฟฟาแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบงตามวิธีการเดินสายไฟฟาและแบงตามวิธีการ
ติดต้ังดังน้ี 
แบงตามวิธีการเดินสายแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

• แบบเปด หรือ แบบเดินลอย การเดินสายวิธีน้ีสามารถมองเห็นสายไฟฟา ไดอยางชัดเจน เชน 
การเดินสายดวยเข็มขัดรัดสาย เปนตน 

• แบบปด สายไฟฟาจะถูกซอนไวอยางมิดชิด เปนการปองกันการกระแทกจากภายนอก ไดแก 
การเดินสายในทอ ในรางเดินสาย (wire way) และรางเคเบิล (cable tray) เปนตน 

แบงตามวิธีการติดต้ัง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

• การติดต้ังไฟฟาในอาคาร – ในโรงงาน  

• การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร 
 
การเดินสายไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 

การเดินสายไฟฟาในอาคารหมายถึงการติดตั้งอุปกรณและเดินสายไฟฟาภายในตัวอาคารเริ่ม
ต้ังแตแผงจายไฟรวมเรื่อยมาถึงอุปกรณไฟฟาแตละตัว ไดแก การเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสายการ
เดินสายไฟฟา ในทอรอยสาย เปนตน 
สำหรับการติดตั้งในโรงงาน สวนใหญจะเดินสายในทอรอยสาย รางเดินสาย (wire way) และราง
เคเบิล (cabletray) เปนตน 
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2.7 การเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย  
โดยทั่วไปจะใชสายแบนแกนคูหรือที่เรียกวาสาย VAF มีฉนวนหุม 2 ช้ัน สามารถดัดโคงงอและยืดหยุน
ไดดี อายุการใชงานยาวนานเกิน 10 ป การเดินสายไฟฟานี้ ไมเหมาะที่จะติดตั้งภายนอกอาคาร 
เน่ืองจากแสงแดดจะทำใหฉนวนเสื่อมคุณภาพกอนเวลาอันควร เมื่อฝนตกจะทำใหลัดวงจร 

รายละเอียดการเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย สรุปไดดังน้ี 
1. สายไฟฟา จะตองรูขนาดของสายไฟฟา (บอกเปนตารางมิลลิเมตร (มม.)2) และจำนวนสายกี่เสน 
ถาหากใชสายเล็กเกินไป จะทำใหสายรอนจนฉนวนละลาย 
2. เข็มขัดรัดสาย จะตองเลือกเข็มขัดรัดสายใหพอดี มีหลักปฏิบัติงายๆ ดังน้ี 

2.1 กรณีเดินสายเสนเดียว ควรเลือกขนาดเข็มรัดสายใหพอดีกับขนาดของสายไฟฟา 
2.2 กรณีเดินสายตั้งแต 2 เสนขึ้นไป เชน สายจำนวน 3 หรือ 4 เสน ถาหากสามารถรัดดวย

เข็ม ขัดรัดสายเพียงตัวเดียวจะทำใหปฏิบัติงานใหเร็วขึ้น แตควรพิจารณาถึงความแข็งแรงในการยึด
ระหวางสายไฟกับผนังอาคาร 
3. ตะปู อาคารที่เปนไมจะใชตะปูขนาด 1/2 นิ้ว สวนอาคารคอนกรีตฉาบปูนจะใชขนาด 5/16 น้ิว 
หรือ 3/8 น้ิว โดยทำกลองไมสำหรับจัดเก็บตะปู เข็มขัดรัดสาย  
4. การตีเสน เมื่อทราบตำแหนงที่จะเดินสายไฟฟา จะทำการตีเสนดวยบักเตา ขอดีของการตีเสนมี
ดังน้ี 
5. ระยะเข็มขัดรัดสาย ระยะหางระหวางเข็มขัดรัดสายหรือที่เรียกวาคลิป ในทางปฏิบัติหางกัน 
ประมาณ 10-12 ซม. แตไมกิน 20 ซม. ในบางชวงที่ตองการเดินสายหลายๆ เสน อาจตอกตะปู ใหถี่
มากขึ้นเพื่อใหสามารถรับน้ำาหนักของสายไฟฟาและใหสายแนบชิดกับผนังในทางปฏิบัติจะวัดระยะ
ดวยความ ยาวของหัวคอนเดินสายไฟฟาเพื่อความรวดเร็วที่สำคัญคือตองหันหัวเข็มขัดรัดสายไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
6. การคลี่สายไฟฟา โรงงานผูผลิตจะขดสายซอนทับกันไว ความยาวขดละ 100 เมตร 
ถาหากคลี่สาย ถูกวิธีสายจะตรง ไมตองเสียเวลารีดสาย ตรงกันขามการดึงสายไฟฟาออกจากขด
โดยตรงจะทำให สายงอบิดเปนเกลยีว ตองเสียเวลา กับการรีดสายในภายหลัง วิธีการคลี่สายมีดังน้ี 

6.1 แกะพลาสติกที่หอหุมสายไฟฟาออก ระวังอยาใหของมีคม เชน มีด คัทเตอร เฉือนหรือ
ปาดฉนวน ของสายไฟฟา 

6.2 ยกมวนสายไฟฟาขึ้น สอดแขนทั้งสองขางเขาไปในมวนสาย 
6.3 วางปลายสายดานนอกลงกับพื้น หมุนคลายสายออกจากขดพรอม กับ เดินถอยหลังไป

เรื่อย ๆ จนไดความยาวตามตองการ 
7. การรัดสายไฟฟา กอนจะรัดสายไฟฟาตองรีดสายใหตรงไมใหบิดหรืองอ จะไดแนบ ชิดกับผนัง
อาคาร มีหลักปฏิบัติงานๆดังน้ี 

7.1 วางสายไฟฟาลงบนเข็มขัดรัดสาย ถาหากมีสายไฟฟาหลายเสนตองจัดใหสายเรียงชิดกัน
กอน 

7.2 กดสายไฟฟาใหแนน ใชมืออีกขางหน่ึงจับปลายเข็มขัดรัดสายสอดเขากับรูที่อยูบนหัวของ
เข็มขัดรัด 
สาย 

7.3 ดึงปลายเข็มขัดรัดสายใหตึงจากน้ันพับสายกลับไปทิศทางเดิม 
7.4 ใชคอนเคาะเบาๆ เพ่ือใหรอยพับเรียบสนิทกับสายไฟฟา 
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8. การเดินสายไฟฟาในแนวดิ่ง ตองเริ่มรัดสายจากดานบนลงสูดานลางซึ่งจะทำใหการรัดสายไฟฟา
สะดวกยิ่งขึ้น วิธีการเดินสายไฟฟาในแนวด่ิงมีดังน้ี 

8.1 ใชผารีดสายใหตรง (ระยะประมาณ 20-50 cm.) จัดสายใหเรียงชิดกัน กรณีเดินสาย
ต้ังแต 3 เสน ขึ้นไปใหสายเสนที่มีขนาดใหญที่สุดอยูดานนอก 

8.2 โดยการจับปลายสายดานบนไว โดยใชหัวแมมือกดสาย ใหแนบชิดกับผนัง สวนมือ จับ
ปลายของเข็มขัดรัดสายสอดเขากับรูที่อยูบนหัวของเข็มขัดรัดสายจากนั้นรัดสายใหตึงประมาณ 2-3 
ตัว ขณะนี้สายไฟฟาจะถูกจับยึดไวกับผนังจึงสามารถปลอยมือออกไดแตถาสังเกตดูการจับยึด ยังไม
แข็งแรง อาจจะรัดสายเพ่ิม อีก 1-2 ตัว  

8.3 เลื่อนมือลงมากดไวที่เข็มขัดรัดสายตัวสุดทาย ซึ่งรัดสายไวแลว ตามขอ 8.2 และจับเศษ
ผารีดสายทีละเสนใหตรง  

8.4 ใชน้ิวกลาง น้ิวช้ี และหัวแมมือบีบสายใหเรียงชิดกัน จากน้ันรัดสายใหแนนตึงตาม วิธีการ 
ในขอที่ 7.1-7.3 

8.5 เลื่อนมือต่ำลงมาเพ่ือทำการรัดสายตัวตอไปอีกประมาณ 2-3 ตัว ขณะน้ีระยะสาย ที่เรียง
ไว ตามหัวขอที่ 8.1 คือระยะ 20-50 cm.  

8.6 ปฏิบัติซ้ำ ๆ ต้ังแตขอที่ 8.3 จนเสร็จสิ้น 
8.7 ใชคอนเคาะเบา ๆ เพ่ือใหรอยพับเรียบสนิทกับสายไฟฟา 

9. การเดินสายไฟฟาในแนวระดับ การเดินสายไฟฟาในแนวระดับจะยุงยากกวาการเดินสายไฟฟาใน 
แนวด่ิง เน่ืองจากน้ำหนักสายจะหยอนลงสูดานลาง ดังน้ันจึงแกปญหาดวยการใชตะปูตอก 
เขากับผนัง (ทั้งอาคารไมและอาคารคอนกรีตฉาบปูน) หางจากจุดที่กำลังรัดสายประมาณ 50-100 
cm.จากนั้นนนำสายไฟฟาพาดไวกับตะปู ดังกลาวเพื่อปองกันตะปูตอกเข็มขัดรัดสายหลุดออกจาก
ผนังอันเน่ืองจากน้ำหนักของ สายไฟฟาน้ันเอง ดังรูป 
10. การเดินสายไฟฟาบนเพดาน ตัวอยางการเดินสายไฟฟาบนเพดานไดแก การติดตั้งหลอดฟลูออ
เรส เซนต ที ่บริเวณกลางหอง การติดตั ้งพัดลมเพดาน เปนตน สวนมากจะเดินสายในระยะสั้น
ประมาณ 1-3 เมตร วิธีการเดินสายไฟฟาบนเพดานจะเหมือนกับ การเดินสาย ในแนวดิ่งและแนว
ระดับ 
11. การเดินสายหักมุม ภายในอาคารหรือบานเรือนทั่วไปจะมีรูปทรงเปนสีเหลี่ยมผืนผา เมื่อตอง
เดินสาย ผานบริเวณดังกลาวตองหักมุมโคงไปตามผนังหรือมุมของตนเสาระยะหางระหวางเข็มขัดรัด
สายตัวสุดทาย กับรัศมี ความโคง ตองใหมีระยะหางพอสมควร อยาใหใกลหรือหางจนเกินไปทำให
สายไมเรียบ โดยจะสังเกต เห็นแสง ลอดผานใตสายไฟฟา ตัวอยางเชน สาย VAF ขนาด 2 × 2.5 
(มม.)2 ตองใชรัศมีความโคง ไมต่ำกวา 25.5 เซนติเมตร ดังรูป 
12. การเดินสายไฟฟาบนอาคารไมและอาคารคอนกรีตฉาบปูน วิธีการเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัด
สายบน อาคารไมและอาคารคอนกรีตฉาบปูน มีหลักปฏิบัติดังน้ี 

12.1 เลือกตะปูใหเหมาะสม ถาตอกไมใชขนาด ½ น้ิว , 3/8 น้ิว และตอกบนคอนกรีตฉาบ 
ปูนใชขนาด 5/16 น้ิว 

12.2 หงายดานมีคมขึ้นและตองหันหัวเข็มขัดรัดสายใหในทิศทางเดียวกัน 
12.3 เมื่อจำเปนตองเดินสายไฟฟาบนคาน ควรเดินชิดขอบของคาน จะเดินชิดขอบบน 

หรือขอบลางก็ไดตามความเหมาะสม 
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12.4 สำรวจวางแผนกอนเดินสายไฟฟา จะไดไมใหสายไขวกันหรือสายทับกัน ซึ่งผิดหลักการ
เดินสายไฟฟา 

12.5 อาคารคอนกรีตฉาบปูน ตองใชเหล็กนำศูนย หรือ ตอกนำกอนที่จะตอกตะปูเขาไป เปน
การปองกันไมใหตะปูงอ 
13. การตอวงจรหลอดไฟฟา วงจรหลอดไสเปนวงจรพ้ืนฐานที่แสดงการทำงานของหลอดไฟฟาทั่วไป 
เนื ่องจากสามารถ เปลงแสงออก มาทันทีที ่มีแรงดันตกครอมไสหลอด ดังรูป แสดงแหลงจาย
แรงดันไฟฟา กระแสสลับ สายที่มีไฟเรียกวาสายไลน (Line หรือ L) สายที่ไมมีไฟเรียกวาสายนิวตรอน 
(Neutral หรือ N) 
 

 
  

    2.2 การตอหลอดไส ควบคุมดวยสวิตช 
วงจรดังรูป สามารถตรวจสอบการเดินสายไฟฟาไดงาย ไมซับซอน เรียกวาไวนริ่งไดอะแกรม (wiring 
diagram) สวนรูป แสดงรายละเอียดการเดินสายไฟฟาของรูป เรียกวาสคีมเมติกไดอะแกรม 
(schematic diagram) และรูปที่  
5.9 แสดงการเดินสายไฟฟาที่ใชกับงานติดต้ังไฟฟาเรียกวาวันไลนไดอะแกรม (online diagram)  
 

 
 

2.3 schematic diagram  
 

 
 

2.4 online diagram 
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14. การตอวงจรแสงสวางและวงจรกำลัง วงจรแสงสวาง (Lighting) ไดแก การติดตั้งหลอดไฟฟาชนิด
ตางๆ ภายในอาคาร จะใชสวิตชควบคุมการปด-เปด 
สวนวงจรกำลัง (Power) หมายถึง  
การติดต้ังเตารับ (ปลั๊กตัวเมีย) หรือการติดต้ังเซอรกิตเบรกเกอร (CB) เพ่ือรองรับการใชพลังงานไฟฟา 
เชน เตารีด หมอหุงขาว โทรทัศน และอ่ืน ๆ ซึ่งมีปริมาณการใชกระแสไฟฟามากกวาวงจรแสงสวาง 
โดยทั่วไปเตารับกับสวิตชมักจะติดตั้งคูกันเพื่อประหยัดแปนรอง ซึ่งไดแกแปนไม และแปนพลาสติก 
วงจรที่ตออยูภายในแปนรองจึงมีสองลักษณะคือวงจรแสงสวางและวงจรกำลัง ดังรูป (ก) จะตอ
รวมกัน (ข) จะแยกกัน 

  
   (ก) ใชสายเมนรวมกัน (ข) ใชสายเมนแยกกัน รูปที่  

2.5 การตอวงจรแสงสวางและวงจรกำลัง 
 
ขอดีของการแยกวงจรแสงสวางออกจากวงจรกำลัง 
1. แตละวงจรเปนอิสระซึ่งกันและกัน ดังน้ันจึงชวยปองกันไฟดับพรอมกันทั้งบานไดอีกทางหน่ึง 
2. เมื่อจำเปนตองซอมแซมหรือติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม ไมจำเปนตองดับไฟทั้งหมด 
15. การตอวงจรสวิตชสามทาง สวิตชสามทางเรียกอีกอยางหนึ่งวาสวิตชบันไดใชควบคุกการปด-เปด
หลอด ไฟฟาได ตำแหนง สวนมากจะติดตั้งบริเวณทางขึ้น-ลงบันได กลาวคือติดตั้งชั้นบน 1 ตัว และ
ช้ันลางอีก 1 ตัวดังรูป 
 

 
 

   2.6 การใชสวิตชสามทางควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต 
16. การติดตั้งอุปกรณไฟฟาประกอบดวยการติดตั้งหลอด โคมไฟ แปนรองสวิตช ปลั๊ก แผงคัทเอาท 
และ การติดต้ังมอเตอรไฟฟา เปนตน 

16.1 การติดต้ังแปนไมรองสวิตชและแผงสวิตชควบคุม จะตองใหสูงจากพ้ืนประมาณ  
       120 – 150 Cm. 
16.2 การติดต้ังปลั๊กในอาคาร จะตองสูงจากพ้ืนไมเกิน 30 cm. 
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2.8 วงจรไฟฟาในบาน  

      วงจรไฟฟาในบาน ไฟฟาที่ใชในบานเรือนทั่วไปเปนไฟฟากระแสสลับ มีความตางศักย 220 โวลต  การ

สงพลังงานไฟฟาเขาบานจะใชสายไฟ 2 สาย สายหน่ึงมีศักยไฟฟาเปนศูนย เรียกวา “ สายกลาง หรือ 

สาย N”  อีกสายหน่ึงมีศักยไฟฟา  220  โวลต  เรียกวา   สายไฟ  หรือ  สาย  L  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 วงจรไฟฟาในบาน 

โดยปกติสาย  L  และสาย N ที่ตอเขาบานจะตอเขากับแผงควบคุมไฟฟา ซึ่งเปนที่ควบคุมการจาย

พลังงานไฟฟาทั้งหมดในบาน จากนั้นจึงเดินสายไฟไปตามสวนตาง  ๆ  ของบานอยางมีระบบบนแผง

ควบคุมไฟฟา ประกอบดวย  ฟวสรวม สะพานไฟรวม  และสะพานไฟยอย  โดยสะพานไฟยอยมีไว

เพื่อแยกและควบคุมการสงพลังงานไฟฟาไปยังวงจรไฟฟายอยตามสวนตางๆ ของบานเรือน เชน  

วงจรช้ันลาง  วงจรช้ันบน  วงจรในครัว  เปนตน 

ในวงจรไฟฟาในบาน  กระแสไฟฟาจะผานมาตรไฟฟาทางสาย  L เขาสูสะพานไฟ ผานฟวสและสวิตช  

แลวไหลผานเครื่องใชไฟฟา  จากน้ันกระแสไฟฟาจะไหลผานสาย  N กลับออกมา 

อุปกรณที่ชวยทำใหวงจรไฟฟาเปดวงจรปดและวงจรเปดได คือ 

1. สะพานไฟ  2. ฟวส   3. สวิตซ 

2.9 อุปกรณทีใ่ชในวงจรไฟฟา 

วงจรไฟฟาในบานนอกจากจะมีเครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ แลวยังตองมีอุปกรณที่จำเปนอ่ืนๆ 

อีก เชน สายไฟ ฟวส สวิตช เตารับ-เตาเสียบ เปนตน 

สายไฟ (wire) 

            เปนอุปกรณสำหรับสงพลังงานไฟฟาจากทีห่น่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยกระแสไฟฟาจะนำพลังงานไฟฟา

ผานไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใชไฟฟาสายไฟทำดวยสารที่มีคณุสมบัติเปนตัวนำไฟฟา (ยอมใหกระแสไฟฟา
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ไหลผานไดดี) ไดแก 

            1. สายไฟแรงสูง ทำดวยอะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมมีราคาถูกและน้ำหนักเบากวา

ทองแดง (อะลูมิเนียมมีความตานทานสูงกวาทองแดง) 

            2. สายไฟทั่วไป (สายไฟในบาน) ทำดวยโลหะทองแดง เพราะทองแดงมีราคาถูกกวา

โลหะเงิน (เงินมีความตานทานนอยกวา ทองแดง) จำแนกได ดังน้ี 

            1. สายทนความรอน มีเปลือกนอกเปนฉนวนที่ทนความรอน เชน สายเตารีด 

            2. สายคูแข็ง ใชเดินในอาคารบานเรือน 

            3. สายคูเด่ียว มีลักษณะออน ใชกับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน วิทยุ โทรทศัน 

            4. สายเด่ียว ใชเดินในทอรอยสาย 

 

2.8 สายไฟในบาน 

2.  สะพานไฟ 

 สะพานไฟ  เปนอุปกรณปด-เปดวงจรไฟฟาในบาน ควบคุมวงจรไฟฟาในแตละสวนของบาน 

โดยใชสะพานไฟเช่ือมโยงสายไฟ ที่ตอมาจากมาตรไฟฟา เขากับวงจรไฟฟาในบาน ในสะพานไฟจะมีที่

สำหรับตอฟวสอยูดวย 

 ประโยชนของสะพานไฟ  ใชตัดวงจรไฟฟาไมใหกระแสไฟฟาเขาบริเวณที่ตองการเพ่ือชวยให

เกิดความสะดวกและปลอดภัย ในการซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณไฟฟา วิธีตัดวงจรไฟฟาโดยยก

สะพานไฟที่ควบคุมวงจรไฟฟาสวนน้ัน 

ขนาดของสะพานไฟ สะพานไฟมีหลายขนาดโดยกำหนดเปนปริมาณกระแสไฟฟาผานได

สูงสุด เชน 10, 30,  60  แอมแปร  ตองเลือกใชสะพานไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณไฟฟาที่ไหล

ในวงจรไฟฟา 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 สะพานไฟขนาดตางๆ และการใชสะพานไฟควบคุมกระแสไฟฟาตอแยก 

1. สะพานไฟขนาดใหญ  สำหรับเช่ือมโยงใหกระแสไฟฟา ทั้งหมดผานเขาสูวงจรไฟฟาในบาน 

2. สะพานไฟขนาดรองลงมา  สำหรับเช่ือมโยงแยกเอากระแสไฟฟาไปใชกับเครื่องใชไฟฟาในสวน

ตางๆ ของบาน ดังแผนผังในรูป 

3.ฟวส 

 ฟวส  คือ อุปกรณไฟฟาที่เปนสวนประกอบสำคัญของวงจรไฟฟา เพ่ือปองกันอันตรายที่เกิด

จากการใชกระแสไฟฟา เมื่อกระแสไฟฟาไหลเขาวงจรมากเกินไป หรือเกิดไฟฟาลัดวงจร 

 คุณสมบัติของฟวส 

 1. ฟวสทำดวยโลหะผสมระหวางตะก่ัว (Pb) กับดีบุก (Sn) และมีบิสมัท (Bi) ผสมอยูดวย 
 2. ฟวสมีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานฟวสจะทำใหฟวสรอน ซึ่งถารอนมาก
ถึงจุดหน่ึงฟวสจะขาด เชน กรณีที่เกิดไฟฟาลัดวงจร 
 3. ขนาดของฟวสที่ใชตามบานมีหลายขนาด เชน 10, 15,  และ 30 แอมแปร  ฟวสแตละ
ขนาดจะยอมใหกระแสไฟฟาผานไปไดมากนอยตางกันถากระแสไฟฟามากเกินขนาดที่กำหนดของ
ฟวสจะทำใหฟวสขาด 
รูปแบบของฟวส 
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1. ฟวสที่เปนเสนเหมือนเสนลวด  2. ฟวสเปนแผนโลหะผสม ปลายทั้งสองขาง 
นิยมใชตามบานเรือน                           มีขอเกี่ยวทำดวยทองแดงนิยมใชในโรงงาน       

 

 

 

  

  

3. ฟวสลักษณะเปนขวดกระเบ้ือง               4. ฟวสที่เปนเสนโลหะเล็กๆ บรรจใุนหลอดแกว 
    นิยมใชตามบานเรือน               นิยมใชในวงจรไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาเชน วิทยุ    
 

2.10 รูปแบบของฟวส และวัตถุประสงคของการนำไปใช 
 

เซอรกิต เบรกเกอร (circuit breaker)  คอื ฟวสอัตโนมัติที่จะตัดวงจรไฟฟาเมื่อมีกระแสไฟฟาไหล

ผานเกินกำหนด หรือเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร 

ฟวสอัตโนมัต ิ ปจจุบันมีฟวสอัตโนมัติที่มีสวิตชวงจรไฟฟาไดทันที เมื่อเกดิไฟฟาลัดวงจร หรือมี

กระแสไฟฟาไหลผานมากเกนิไป หลังจากไดตรวจสอบแกไขสาเหตุที่ทำใหกระแสไฟฟาผานมาก

เกินไปแลว ก็สามารถกดปุมใหกระแสไฟฟาไหลผานวงจรไดดังเดิม โดยไมตองเปลี่ยนฟวสใหม 

 

 

 

 

 

2.11 ฟวสอัตโนมัติชนิดตางๆ 

ขนาดของฟวส เน่ืองจากฟวสเปนอุปกรณที่ใชตัดวงจรไฟฟาโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟาผานวงจร

มากเกินไป ดังน้ัน ขนาดของฟวสจึงถูกกำหนดใหเปนคาของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ผานไดโดยฟวสไม

ขาด เชน ฟวส ขนาด 5,10,15 และ 30 แอมแปร 
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ในการเลือกใชฟวส ควรเลือกขนาดของฟวสใหพอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชในบาน ซึ่งเรา

สามารถคำนวณหาขนาดของฟวสที่เหมาะสมได โดยการหากระแสไฟฟาที่ผานเครื่องใชไฟฟาทั้งหมด 

จากความสัมพันธตอไปน้ี  

P  = lV 

P  คือ กำลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา 

l  คือ กระแสไฟฟาที่ผานเครื่องใช 

V คือ ความตางศักยไฟฟา 

4.  สวิตซ 

 สวิตช  เปนอุปกรณตัดหรือตอวงจรไฟฟาในสวนที่ตองการ ทำหนาที่คลายสะพานไฟ การตอ

สวิตซตองตออุปกรณเขากับเครื่องใชไฟฟา 

 

 

 

 

 

2.12  การตอสวิตซเขากับวงจรของเครื่องใชไฟฟา 

สวนประกอบของสวิตซ  ประกอบดวย 

 1. คานซึ่งเปนที่กดปด-เปดทำดวยฉนวน 

 2. แผนโลหะใตคานสำหรับเช่ือมเขากับปุมโลหะที่ติดอยูกับฐาน ซึ่งทำใหไฟฟาครบวงจร 

 3. ขดลวดสปรงิอยูกึ่งกลางคานทำหนาที่ดันคานใหคางอยูในตำแหนงเปดหรือปด 

เตารบัและเตาเสียบ (plug) 

            เตารับและเตาเสียบมี 2 ประเภท ดังน้ี 

            1. เตารับหรือปลัก๊ตัวเมีย คือ อุปกรณสวนที่ติดอยูกับวงจรไฟฟาในบานอยางถาวร  

            2. เตาเสียบหรือปลั๊กตัวผู คือ อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของเครื่องใชไฟฟา 

เตาเสียบที่ใชกันอยูมี 2 แบบ คือ 

2.1 เตาเสียบ 2 ขา ใชกับเตารับที่มี 2 ชอง 

2.2 เตาเสียบ 3 ขา ใชกับเตารับที่มี 3 ชอง โดยขากลางจะเช่ือมตอกับสายดิน ชวยปองกันอันตราย

กรณีกระแสไฟฟารั่ว 
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2.10 สัญลักษณทางไฟฟา หมายถึง เครื่องหมายตางๆ ที่มนุษยเปนผูกำหนดขึ้นใชสำหรับ

แทนอุปกรณตางๆ ทางไฟฟา ดังน้ี 

สัญลักษณ ชื่ออุปกรณ สัญลักษณ ชื่ออุปกรณ 

 

 

ถานไฟฉาย  แบตเตอรี ่

 

สวิทช  โวลตมิเตอร 

 

 

หลอดไฟฟา  แอมมิเตอร 

 เตาเสียบ  

 

โอหมมิเตอร 

 

 

ตัวตานทาน  เตารับ 2 ร ู

 

 

ขดลวด 

 

เตารับ 3 ร ู

 ลวดเช่ือมกัน 

 

สะพานไฟ 

 

 

ลวดไมเช่ือมกัน 

 

 ฟวส 

 

 

หลอดไฟฟา 

 

 สายดิน 

2.13 สญัลักษณทางไฟฟา 

2.10 ความสมัพันธระหวางความตางศักยไฟฟา กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา 

กระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และความตานทานไฟฟาลวนเปนสิ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน 

กลาวคือ กระแสไฟฟาจะเกิดขึ้นหรือไหลผานไดมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับลักษณะตัวนำไฟฟาวามี

คุณสมบัติเปนอยางไร  

  Ω 
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ศักยไฟฟา หมายถึง ระดับไฟฟา เชน ลูกกลมที่ 1 มีประจุไฟฟาบวกจะมีศักยไฟฟาสูง สวนลูกกลมที่ 

2 มีประจุไฟฟาลบจะมีศักยไฟฟาต่ำ ดังน้ัน ลูกกลมที่ 1 และ 2 จึงมีความแตกตางของศักยไฟฟา 

เรียกวา ความตางศักยไฟฟา  

แรงดันไฟฟา  

แรงดังกลาวน้ีเรียกวา แรงดันไฟฟา (Voltage)  

 

 

แรงขับเคลื่อนทางไฟฟา หมายถึง แรงที่สรางใหเกิดแรงดันไฟฟาซึ่งทำใหเกิดการเคลื่อนที่ของ

อิเล็กตรอนอิสระตลอดเวลา กระแสไฟฟาจึงไหลตลอดเวลา แรงเคลื่อนไฟฟานี้อาจเกิดจากเครื่อง

กำเนิดไฟฟา, แบตเตอรี่, ถานไฟฉาย และเซลลเชื้อเพลิง ฯลฯ หนวยของแรงดันไฟฟา, ความตาง

ศักยไฟฟา หรือแรงขับเคลื่อนทางไฟฟา มีหนวยเดียวกัน คือ โวลต (Voltage ซึ่งแทนดวย V)  

ความตางศักยไฟฟา 

           ความตางศักยไฟฟา (Potential Difference) คือ ความแตกตางของพลังงานไฟฟาระหวาง

จุดสองจุดในตัวนำไฟฟา ซึ่งทำใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากจุดที่มีระดับ

พลังงานไฟฟาสูง (ศักยไฟฟาสูง) ไปยังจุดที่มีระดับพลังงานไฟฟาต่ำกวา (ศักยไฟฟาต่ำ) และจะหยุด

ไหลเมื่อศักยไฟฟาทั้งสองจุดเทากัน 

 

   สูตร     ความตางศักยไฟฟา (V)  =  

 

เมื่อ      W  =  พลังงานหรืองานที่ใชในการเคลื่อนที่หรือถายเทประจุ   หนวยเปนจูล ( J ) 

           Q   = ปริมาณประจุที่เคลื่อนที่หรอืถูกถายเท หนวยเปนคูลอมบ (C) 

            V   = ความตางศักยไฟฟา หนวยเปนจูลตอคูลอมบ (J/C) หรอืโวลต (V)   

ชนิดของความตางศักย 

1. ความตางศักยไฟฟาภายนอกเซลล คือพลังงานหรืองานที่ใชในการเคลื่อนที่หรือถายเทประจุ 
1 หนวยจากขัว้บวกผานความตานทานภายนอกเซลลไปยังขั้วลบ 

2. ความตางศักยไฟฟาภายในเซลล คือพลังงานหรืองานที่ใชในการเคลื่อนที่หรือถายเทประจุ 1 
หนวยจากขั้วลบผานตัวเซลลไปยังขั้วบวก 

ขอควรรู ความตางศักยไฟฟาระหวางจุดสองจุดเปรียบไดกับการไหลของน้ำ ซึ่งจะไหลจากทีสู่งไปยังที่ต่ำ 

และจะหยุดไหลเมื่อระดับน้ำเทากัน 

เครื่องมือที่ใชวัดความตางศักยไฟฟาในวงจรไฟฟา เรียกวา โวลตมิเตอร 

แรงดันไฟฟา 1 โวลต คือ แรงดันที่ทำใหกระแสไฟฟา 1 แอมแปรไหลผานเขาไปในความ

ตานทาน 1 โอหม  

 

พลงังานหรืองานที่ใช้ในการเคล่ือนที่หรือถ่ายเทประจ ุ(W) 

ปริมาณประจทุี่เคล่ือนที่หรือถกูถ่ายเท  (Q ) 
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(voltmeter) มีหนวยการวัด คือ โวลต (volt) ใชตัวยอแทนความตางศักยวา V สัญลักษณของโวลต

มิเตอร คือ    

 

2.14 รูปแสดงลักษณะโวลตมิเตอรและการตอโวลตมิเตอรในวงจรไฟฟา 

 

โวลตมิเตอรทีดี่จะตองมีความตานทานสูงเพื่อใหกระแสไฟฟาไหลผานไดนอยที่สุด 

ขอควรรู  

    โวลต (volt) เปนช่ือของ อาเลสซันโดร วอลตา (Alessandro Volta) ผูประดิษฐคิดคนแบตเตอรี่

เปนคนแรก 

     เมื่อเราตองการวัดความตางศักย ระหวางจุด 2 จุดใดๆ ในวงจรไฟฟา สามารถทำไดโดยการนำ

โวลตมิเตอรตอครอมระหวาง 2 จุดน้ัน เราเรยีกการตอลักษณะน้ีวา การตอแบบขนาน ดังรูปที่ 2 

กระแสไฟฟา 

        กระแสไฟฟา (electric  current) คือ ปริมาณประจุไฟฟา ที่เคลื่อนที่หรือมีการมีการถายเท

ผานพ้ืนที่ภาคตัดขวางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงของตัวนำไปไฟฟาในหน่ึงหนวยเวลา 

 

สูตร กระแสไฟฟา ( I )  =  

                    

 

 

 

 

ปริมาณประจทุี่เคล่ือนที่หรือถกูถ่ายเท  (Q) 

      

      

 

เวลาที่ใช้ในการเคล่ือนที่หรือถกูถ่ายเทประจ ุ ( t ) 
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เมื่อ      Q   =  ปริมาณประจุที่เคลื่อนที่หรอืถูกถายเท  หนวยเปนคูลอมบ (C ) 

                    W  = เวลาที่ใชในการเคลือ่นที่หรือถายเทประจุ     หนวยเปนจูล ( s ) 

                     I   = กระแสไฟฟา หนวยเปนคูลอมบ ตอวินาที (C /s ) หรือแอมแปร ( A )   

        การที่กระแสไฟฟาไหล เนื่องมาจากความตางศักยไฟฟาที่เกิดขึ้นที่ขั้วของแหลงกำเนิดไฟฟา

และความตางศักยไฟฟาของแหลงกำเนิดไฟฟาแตละชนิดก็จะไมเทากัน เชน ถานไฟฉายมีความตาง

ศักยประมาณ 1.5 โวลต แบตเตอรี่รถยนตมีความตางศักยไฟฟาประมาณ 12 โวลต สวนสายไฟฟา

ภายในบานมีความตางศักยไฟฟา ประมาณ 220 โวลต ทั้งนี้ถาความตางศักยไฟฟามีคามากขึ้น ระดับ

พลังงานไฟฟาก็จะมากขึ้นดวย ซึ่งจะมีผลและเกิดอันตรายไดงาย  เนื่องจากประจุไฟฟามี 2 ชนิด     

จึงเกิดกระแสไฟฟาได 2 แบบดวยกันคือ 

       1.กระแส อิเล็กตรอน เปนกระแสไฟฟาที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรือการถายเทของ ประจุบวก

โดยจะไหลจากจุดที่มี ศักยไฟฟาต่ำ ไปยังจุดที่มี ศักยสูง กวา หรือไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก 

       2.กระแส สมมติ เปนกระแสไฟฟาที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรือการถายเทของ ประจุบวกหรือโดย

จะไหลจากจุดที่มีศักยไฟฟา สูง ไปยังจุดที่มีศักยไฟฟาต่ำกวา หรือไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก 

เครื ่องมือที่ใชวัดกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา เรียกวา แอมมิเตอร (ammeter) มีหนวยการวัดคือ 

แอมแปร (ampere) ใชตัวยอแทนกระแสไฟฟาวา I สัญลักษณของแอมมิเตอร คือ  

 

 

 

2.15 รูปแสดงลักษณะแอมมเิตอรและการตอแอมมิเตอรในวงจรไฟฟา 

แอมมิเตอรที่ดีตองมีความตานทานนอย เพื่อใหกระแสไฟฟาในวงจรไหลผานตัวแอมมิเตอรใหมากที่สุด 

การใชแอมมิเตอรวัดปริมาณกระแสไฟฟามีลักษณะเชนเดียวกับการใชมาตราวัดปริมาณน้ำที่ไหลผาน

ทอประปา คือตองตอแอมมิเตอรแทรกในวงจรที่กระแสไฟฟาไหลผาน เรียงลำดับในวงจรไฟฟาเปน

การตอแบบอนุกรม เพื่อใหกระแสไฟฟาที่อานไดจากแอมมิเตอรเปนคาเดียวกับกระแสไฟฟาที่ไหล

ผานวงจรน้ัน ดังรูป 
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กระแสไฟฟาแบงออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 

         1. ไฟฟากระแสตรง (Direct Current : DC) เปนกระแสไฟฟาที่ไหลในทศิทางเดียวกัน โดย

ปกติกระแสไฟฟาจะไหลจากจุดที่มีศักยไฟฟาสูงกวาไปยังจุดที่มีศักยไฟฟาต่ำกวา หรือจากขั้วบวกผาน

วงจรไปยังขั้วลบทางเดียวตลอดเวลา เชน ถานไฟฉาย หรือจากแบตเตอรี่ 

          2. ไฟฟากระแสสลบั (Alternating Current : AC) เปนกระแสไฟฟาที่ไหลกลับทิศไปมา 

โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ และไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกสลับกัน เชน 

กระแสไฟฟาทีใ่ชตามอาคารบานเรือน กระแสไฟฟาที่เกิดจากไดนาโม 

ความตานทานไฟฟา 

ความตานทานไฟฟา (electrical resistance) คือ ความสัมพันธระหวางแรงดันและ

กระแสไฟฟาของวัตถุวัตถุที่มีความตานทานต่ำจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดงาย เรียกวา ตัวนำ

ไฟฟา ในขณะที่ฉนวนไฟฟา มีความตานทานสูงมากและกระแสไฟฟาไหลผานไดยาก คาความ

ตานทานไฟฟา ใชสัญลักษณ R  มีหนวยเปนโอหม (Ω) สวนกลับของคาความตานทานเรียกวา ความ

นำไฟฟา (Conductivity) หนวยซีเมนส 

ความตานทานไฟฟาและความนำไฟฟานำไฟฟา 

   ความสัมพนัธระหวางความตานทานไฟฟาและความนำทานไฟฟา 

 

 

 

ความนำไฟฟา (Conductance,G) คือ ความสามารถในการนำกระแสไฟฟาของตัวนำ มีคาเทากับ 

คาสวนกลับของความตานทานไฟฟาของตัวนำ น่ันคือ  

 

 

 

 

สภาพนำไฟฟา (Conductivity) คือ ความสามารถในการนำไฟฟาสภาพนำไฟฟา คือ สวนกลับของ 

สภาพตานทานของสารน้ัน 

 

 

 

 

ความตานทานไฟฟา(R) = ความนำทานไฟฟา(G) 

1 

มีหนวยเปน (โอหม)-1 หรือ ซเีมนส (S)  
 

  มีหนวยเปน (โอหม.เมตร)-1 หรือ ซีเมนสตอเมตร (S/m)  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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กฎของโอหม 

กฎของโอหม มีใจความวา “อุณหภูมิคงตัว กระแสไฟฟาทีผ่านตัวนำจะแปรผันตรงกับความตางศักย

ระหวางปลายของตัวนำน้ัน” 

 

    

 

 

 

 

คาคงตัว R เรียกวา ความตานทาน มีหนวยเปนโวลต/แอมแปร หรือโอหม 

กฎของโอหมแสดง ความสัมพันธระหวาง แรงดันไฟฟา (V) , กระแสไฟฟา (I) และความตานทาน (R) 

ไวดังน้ี 

                  

       

   เมื่อ  V  คือ ความตางศักยไฟฟา (โวลต) 

          I  คือ กระแสไฟฟา (แอมแปร) 

          R  คือ ความตานทานไฟฟา (โอหม) 

 

กฎของโอหมกำหนดขึ้นมาจากความสัมพันธของแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา 

โดยมีความสัมพันธเปนดังน้ี  

           กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรไฟฟา เกิดจาก แรงดันไฟฟาที่จายใหกับวงจร และกระแสไฟฟา

ภายในวงจรจะถูกจำกัดโดย ความตานทานไฟฟาภายในวงจรไฟฟาน้ันๆ  กลาววา 

 “กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟา และแปรผกผันกับคา  ความตานทาน

ไฟฟา”  โดยเขียนความสัมพันธไดดังน้ี  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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  ความสัมพนัธตามสมการนีเ้รียกวา กฎของโอหม นั่นคอื เราจะสามารถใหคำจำกัดความของ 

ความตานทาน  1 โอหม คือ ความตานทานที่ทำใหเกิดกระแสไฟฟา 1 แอมแปร ในระหวาง

ขั้วไฟฟาที่มีความตางศักย 1 โวลต 

           

2.11 เครื่องใชไฟฟา 

 เครื่องใชไฟฟา  คือ  อุปกรณที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปนพลังงานรูปอ่ืน เพ่ือนำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน ไดแก 

  1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง 

  2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน 

  3. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 

  4. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 

 นอกจากน้ียังมีเครื่องใชไฟฟาที่สามารถเปลีย่นเปนพลังงานรูปอ่ืนหลายรูปในเวลาเดียวกัน 

 1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง 

 หลอดไฟ เปนอุปกรณที่ใชเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนแสงสวางใหเราสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ 

ได ซึ่ง โธมัส เอดิสัน เปนผูประดิษฐหลอดไฟเปนครั้งแรก โดยใชคารบอนเสนเล็กๆ  เปนไสหลอดและ

ไดมีการพัฒนาเรื่อยมาเปนลำดับ 

  

 

 

ประเภทของหลอดไฟ 

 1. หลอดไฟฟาธรรมดา มีไสหลอดที่ทำดวยลวดโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง เชน ทังสเตนเสน

เล็กๆ ขดเอาไวเหมือนขดลวดสปริงภายในหลอดแกวสูบอากาศออกหมดแลวบรรจุกาซเฉื่อย เชน 

อารกอน (Ar) ไว กาซน้ีชวยปองกันไมใหหลอดไฟฟาดำ ลักษณะของหลอดไฟเปนดังรูป 

                  
กระแสไฟฟ้า ( I )  =         
 

แรงดันไฟฟ้า ( V ) 

ความต้านทานไฟฟ้า ( R )  
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2.16 สวนประกอบของหลอดไฟฟา 

 

 หลกัการทำงานของหลอดไฟฟาธรรมดา 

 กระแสไฟฟาไหลผานไสหลอดซึ่งมีความตานทานสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปนพลังงาน

ความรอน ทำใหไสหลอดรอนจัดจนเปลงแสงออกมาได การเปลี่ยนพลังงานเปนดังน้ี 

 

            พลังงานไฟฟา   →   พลังงานความรอน    →     พลังงานแสง 

 

  2. หลอดเรื่องแสง   หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต (fluorescent)   

  

สวนประกอบของหลอดเรืองแสง 

 ตัวหลอดมีไสโลหะทังสเตนติดอยูที่ปลายทั้ง 2 ขาง ของหลอดแกว ซึ่งผวิภายในของหลอด

ฉาบดวยสารเรื่องแสง อากาศในหลอดแกวถกูสูบออกจนหมดแลวใสไอปรอทไวเล็กนอย ดังรูป 

 

 

 

 

 

2.17 หลอดเรอืงแสง 
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 อุปกรณที่ใชเพื่อใหหลอดเรอืงแสงทำงาน 

 1. สตารตเตอร (starter) ทำหนาที่เปนสวิตซอัตโนมัติในขณะหลอดเรืองแสง ยังไมติดและ

หยุดทำงานเมื่อหลอดติดแลว 

 2. แบลลสัต (Ballast) ทำหนาที่เพ่ิมความตางศักย เพ่ือใหหลอดไฟเรืองแสงติดในตอนแรก

และทำหนาที่ ควบคุมกระแสไฟฟาที่ผานหลอด ใหลดลงเมือ่หลอดติดแลว 

 

 

 

 

2.18 สตารตเตอรและแบลลสัต 

การใชหลอดเรืองแสงตองตอวงจรเขากับสตารตเตอรและแบลลัสต  แลวจึงตอเขากับสายไฟฟาในบาน 

 

 

 

 

 

 

2.19 การตอวงจรไฟฟาของหลอดเรืองแสง  แผนภาพวงจรไฟฟา 

 

  

ขอดีของหลอดเรืองแสง 

 1. มีประสทิธิภาพสูงกวาหลอดไฟฟาธรรมดา เสียคาไฟฟาเทากัน แตไดไฟที่สวางกวา 

 2. ใหแสงที่เย็นตา กระจายไปทั่วหลอด ไมรวมเปนจุดเหมือนหลอดไฟฟาธรรมดา 

 3. อาจจัดสีของแสงแปรเปลีย่นได โดยการเปลี่ยนชนิดสารเรืองแสง 

 4. อุณหภูมิของหลอดเรืองแสงไมสูงเทากับหลอดไฟธรรมดาขณะทำงาน 
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3. หลอดนีออน หรือหลอดไฟโฆษณา เปนอุปกรณไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนแสง

สวาง มีลักษณะเปนหลอดแกวที่ถูกลนไฟ แลวตอกับแหลงกำเนิดไฟฟาที่มีความตางศักยสูงประมาณ 

10,000 โวลต จะทำใหกาซทีบ่รรจุไวในหลอดเกิดการแตกตัวเปนนีออนและนำไฟฟาได เมื่อ

กระแสไฟฟาผานกาซเหลาน้ีจะทำใหกาซรอนติดไฟใหแสงสีตางๆ ได 

 ตัวอยางกาซชนิดตางๆ ที่บรรจุในหลอดโฆษณา 

  กาซนีออน   ใหแสงสแีดง 

  กาซฮีเลียม ใหแสงสีชมพู 

  กาซอารกอน ใหแสงสขีาวอมน้ำเงิน และถาใชกาซตางๆ ผสมกันก็จะไดสีตางๆ 

ออกไป 

 ขอแนะนำการใชหลอดไฟอยางประหยัด 

 1. ใชหลอดเรอืงแสงจะใหแสงสวางมากกวาหลอดธรรมดาประมาณ 4 เทา เมื่อใชพลังงาน

ไฟฟาเทากัน และอายุการใชงานจะทนกวาประมาณ 8 เทา 

 2. ใชแสงสวางใหเหมาะกับการใชงาน ที่ใดตองการแสงสวางไมมากนักควรติดไฟนอยดวง 

 3. ทำความสะอาดโปะไฟ จะใหแสงสวางเต็มที ่

 4.  ปดไฟทุกครั้งที่ไมจำเปนตองใช 

 

2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน 

 

  เตารีดไฟฟา 

  เตาไฟฟา 

  หมอหุงขาวไฟฟา 

  หมอตมน้ำไฟฟา  

 

 

 

 

 

คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังาน

ไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน 
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3. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 

 

 

 

 

 

 

 

สวนประกอบสำคัญของเครือ่งใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล คือ 

  1. มอเตอร 

  2. เครื่องควบคุมความเร็ว 

 มอเตอร  คือ อุปกรณไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ทำงานตรงกันขามกับ

ไดนาโม ใชเปนสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาตางๆ ทีต่องการใหหมุน 

4. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 

 

 

 

 

 

คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เปล่ียนพลงังานไฟฟ้า

เป็นพลงังานความร้อน 

พัดลม 

เคร่ืองบด 

เคร่ืองป่ัน 

เคร่ืองดูดฝุ่น 

ั ็ ้  

คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เปล่ียนพลงังาน

ไฟฟ้าเป็นพลงังานเสียง 

เคร่ืองรับวิทยุ 

เคร่ืองบันทกึเสียง 

 



 

 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ชื่อและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

กองวิชาช่างอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกศึกษา ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
เลขที่ 8 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 
 
3.2 ลักษณะการประกอบการ 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีบทบาทการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของคนชุมชนและพ้ืนที่ 
ให้มีความอยู่ดีกินดี มีสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและท าให้พ้ืนที่เหล่านั้นเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาประชาชนในท้องถิ่นโดยเน้นพัฒนาตามแผนงาน 8 ด้าน ผล
การพัฒนาตามแผนงานดังกล่าวในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่ที่ก าหนดท าให้พื้นที่เหล่านั้นได้รับ การ
พัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแต่เนื่องด้วยข้อก าจัดด้านวัฒนธรรมองค์กร
ทหารและการปฏิบัติของก าลังพลในพ้ืนที่ที่แม้จะมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ชุมชนมานานแต่ก็ยังมีสาระส าคัญที่ควรจะได้รับการพัฒนาทางด้านแนวคิดเทคนิคและทักษะเชิงกระบวนการ
ของ การพัฒนาหลายรูปแบบเพ่ือให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นเพ่ือเป็นการต่อ
ยอด และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของก าลังพลให้สอดคล้องกับปรัชญาหลักการและวิถีพัฒนาชุมชนและ
สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่มุ่งหวังให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ภายใต้การด าเนินงานของกองวิชา
ช่าง อุตสาหกรรมจึงมีภารกิจในการด าเนินงานของกองดังนี้  
1) จัดชุดฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ให้กับทหารกองประจ าการ ทหารประจ าการของ 
บก.ทท. และเหล่าทัพ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
2)lpวางแผนอ านวยการประสานงานในการจัดท าโครงการฝึกอบรมตลอดจนพิจารณาเสนอความต้องการ 
เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องช่วยฝึกเพ่ือให้ก าลังพลโดยรวมของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสามารถปฏิบัติ 
ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศได้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
ส านักงานทหารพัฒนาประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง ดังนี้ 
 1. กองบังคับการ 

มีหน้าที่ควบคุม บังคับบัญชา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ตลอดจนก ากับดูแลการก าลังพล 
การข่าว แผนงานโครงการ การส่งก าลังบ ารุง การกิจการพลเรือน การบริการ การงบประมาณ การเงิน 
และการสื่อสาร ของหน่วยให้บรรลุภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ศูนย์ฝึกศึกษา 

มีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรมด้านการเกษตร การอาชีพ และความรู้ทั่วไป  ให้แก่ทหารและ
ประชาชน รวมทั้งการผลิตครูด้านการเกษตร และด้านอาชีพ การส่งเสริมการศึกษาสายสามัญภาคบังคับ
แก่ทหาร และการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 

 
 

ส านักงานทหารพัฒนา

กองบังคับการ

แผนกแผนและโครงการ

แผนกธุรการและก าลังพล

แผนกงบประมาณ

แผนกตรวจสอบวิเคราะห์

แผนกประชาสัมพันธ์     
และสารสนเทศ

แผนกส่งก าลังบ ารุง

แผนกบริการ

ศูนย์ฝึกศึกษา

กองวิชาการเกษตร

กองวิชาช่างอุตาหกรรม

กองวิชาทั่วไป

กองวิชาการ

กองการเกษตร                
และสหกรณ์ กองสนับสนุนและ

ขยายพันธุ์สัตว์ หน่วยส่งเสริม
การเกษตรและ
สหกรณ์ 1-5
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3. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ 
มีหน้าที่ด าเนินการทดลอง วิจัย สาธิต ผลิตปศุสัตว์ น้ าเชื้อปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือสนับสนุนหน่วยทหาร ก าลังพล ประชาชน และหน่วยราชการอ่ืน ๆ 
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. กองการเกษตรและสหกรณ์ 

มีหน้าที่ด าเนินการทดลอง วิจัย สาธิต ผลิต ส่งเสริมงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชกรรมและประมง เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยทหาร ก าลังพล ประชาชนและ
หน่วยราชการอ่ืน รวมถึงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1-5 
มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยง

สัตว์ และการสหกรณ์แก่ราษฎรและหน่วยทหาร ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การสหกรณ์ 
การผสมพันธุ์สัตว์ การบ ารุงรักษา การรักษาพยาบาลและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 1. นายธีระพล เจริญพงษ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าชุดฝึกอบรมและวิทยากรกองวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 
 2. นางสาวรัสยา  คนซื่อ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าชุดฝึกอบรมและวิทยากรกองวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 
 
3.5 ชือ่และตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 พ.ต. ธีรเดช  จันทร์ข้างแรม ต าแหน่ง รอง ผบ.นกส.1 สทพ.นทพ ปฎิบัติหน้าที่ กวอ.สทพ.นทพ. 
 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งหมด 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม ถึงวันที่ 30 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ก าหนดหัวข้อการท าโครงงาน ขออนุมัติโครงงานและวางแผนการด าเนินงาน 

2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3. ก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรการจัดบริการวิชาการ 
4. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดรูปแบบการจัดบริการวิชาการ รวมถึงแบบทดสอบ 
5. จัดเตรียมเอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการจัดบริการวิชาการ 
6. ด าเนินการบริการวิชาการ และวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ 
7. อธิปรายและสรุปผลการด าเนินการ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน มกราคม

2564 
กุมภาพันธ์ 

2564 
มีนาคม  
2564 

เมษายน 
2564 

ก าหนดหัวข้อการท าโครงงาน  ขออนุมัติโครงงาน
และวางแผนการด าเนินงาน 

    

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
ก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตร
การจัดบริการวิชาการ 

    

จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดรูปแบบการ
จัดบริการวิชาการ รวมถึงแบบทดสอบ 

    

จัดเตรียมเอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการจัดบริการ
วิชาการ 

    

ด าเนินการบริการวิชาการ และวัดผลสัมฤทธิ์
โครงการ 

    

อธิปรายและสรุปผลการด าเนินการ     
 
3.8 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน คือ 
1. ด้านวิทยากร 
2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

การแปรผล 
 โดยน าคะแนนความพึงพอใจมาคิดค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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แบบเมินประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรบ 
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

___________________________________________________ 
ค าชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบ ตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในโอกาสต่อไป 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คําชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] หน้าข้อความที่ท่านเลือก 
1. เพศ 

[ ] ชาย   [ ] หญิง 
2. อายุ 

[ ] ต่ ากว่า 18 ปี   [ ] 18 – 25 ปี    
[ ] 26 – 35 ปี   [ ] 36 ปีขึ้นไป  

3. การศึกษา 
[ ] ประถมศึกษา  
[ ] มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   
[ ] ปริญญาตรี   
[ ] สูงกว่าปริญญาตรี 

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การน าไปใช้หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ 
 คําชี้แจง โปรดเลือกท าเครื่องหมาย √ ในระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อเพียงระดับเดียวเท่านั้น 
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ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ การนําไปใช ้
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด  
1 

ด้านวิทยากร      
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร      
2. การถ่ายทอดของวิทยากร      
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
4. การตอบค าถามของวิทยากร      
5. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม      
ด้านสถานที่/ระยะเวลา      
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ      
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้าอบรม      
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าอบรม      
3. สามารถบอกประโยชน์ได้      
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้      
5. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่ 
 การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

     

ด้านการนําความรู้ไปใช้      
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
 การปฏิบัติงานได้ 

     

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      
3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้      
4. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
 ไปใช้ได้ 

     

 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติตามโครงการ 

                 การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เรื่องการฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือที่
ทหารกองประจ าการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพต่อได้หลังปลดประจ าการ  มีทักษะใน
การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในการจัด
โครงการครั้งนี้  
4.1 สรุปผลผู้เข้าร่วมโครงการ 

การด าเนินงานบริการวิชาการกับทหารกองประจ าการของ ร.25 จ านวน 50 นาย สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
ข้อมูล 
4.2 ตารางข้อมูลด้านเพศของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 100 
หญิง 0 0 
รวม 50 100 

 ตารางที่ 1 แสดงถึงข้อมูลเพศของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า เป็นเพศชายทั้งหมด จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.3 ตารางข้อมูลด้านอายุของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ตารางที่ 2 แสดงถึงข้อมูลด้านอายุของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง                     

18-25 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมา คือ อายุ 26 – 35 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36 
 
4.4 ตารางข้อมูลด้านการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 17 34 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 26 52 
ปริญญาตรี 7 14 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
รวม 50 100 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 32 64 
26 – 35 ปี 18 36 
36 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 50 100 
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ตารางที่ 3 แสดงถึงข้อมูลด้านการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวส. จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือปวช.จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด คือ 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 14 

 
4.5 ตารางระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ/ การน าไปใช้หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ แปรผล 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านวิทยากร    
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.05 0.84 มาก 
2. การถ่ายทอดของวิทยากร 3.88 0.67 มาก 
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

4.09 0.92 มาก 

4. การตอบค าถามของวิทยากร 4.01 0.91 มาก 
5. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 3.61 0.88 มาก 
รวม 3.93 0.84 มาก 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา    
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.27 0.72 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.13 0.62 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

4.15 0.68 มาก 

รวม 4.18 0.67 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้าอบรม 4.20 0.88 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าอบรม 4.22 0.88 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์ได้ 4.31 0.81 มาก 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 3.91 0.71 มาก 
5. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่ 
 การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

4.06 0.83 มาก 

รวม 4.14 0.82 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
 การปฏิบัติงานได้ 

4.01 0.94 มาก 

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.14 0.88 มาก 
3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 3.94 0.96 มาก 
4. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
 ไปใช้ได้ 

4.03 0.84 มาก 
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ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ แปรผล 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

รวม 4.03 0.72 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.07 0.76 มาก 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 ซึ่งมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ค่า S.D. = 0.76 แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายข้อมูลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจด้านสถานที่/
ระยะเวลา มีค่าเฉลี่ย = 4.18 ค่า S.D.= 0.67 รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ    
มีค่าเฉลี่ย = 4.14 ค่า S.D.= 0.82 รองลงมาคือ ด้านการน าความรู้ ไปใช้  มีค่าเฉลี่ย  = 4.03                       
ค่า S.D.= 0.72 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย = 3.93                  
ค่า S.D.= 0.84 ตามล าดับ 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 5.1.1 การด าเนินโครงงาน 
 การปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา ณ กองวิชาช่างอุตสาหกรรม ส านักงานทหารพัฒนา 
หน่วยทหารพัฒนา โดยการจัดบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ท าให้ได้น าความรู้ทางทฤษฎีไปเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืน เพ่ือเป็นความรู้ และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพต่อไป ซึ่งการด าเนินโครงการสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าจากพนักงานพ่ีเลี้ยง รวมถึงความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เอ้ือเฟ้ือในการฝึกงานครั้งนี้ 
5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 
 1. เรียนรู้ถึงชีวิตการท างาน การวางตัวในสังคม 
 2. เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 3. เรียนรู้ถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผู้อ่ืนภายในหน่วยงาน 
5.3 ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน 
 1. ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากในห้องเรียน 
 2. เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง 
 3. น าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีไปใช้จริง รวมถึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการ
ปฏิบัติงานจริง 
5..4 ข้อดีของการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา 

1. ได้น าความรู้ทางภาคทฤษฎีไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่น เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ประกอบอาชีพต่อไป 

2. ได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ท าให้ได้เรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
3. ได้ประสบการณ์ในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร  
4. มีความมุ่งมั่นในการหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์สูงสุดและ 

มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ในการบริการวิชาการกับทหารกองประจ าการครบทุกหน่วย 

2. ขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดการตัดสินใจค่อนข้างยาก และขาดประสบการณ์
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

1. เรียนรู้ สอบถาม และขอค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ตรง 
2. ศึกษาหาความรู้ในทางทฤษฎีเพ่ิมเติม 
3. มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มากขึ้น เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

สมบูรณ์มากที่สุด และด าเนินการทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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(การปฏิบัติงานสหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ใช้ในการท างาน) 
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การบรรยายทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นในการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคารและความปลอดภัย 



41 

 

 

 

 
 
 
 

 
การบรรยายทฤษฎี เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า 
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สอนการปฏิบัติการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า 
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การบรรยายทฤษฎี การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายแบบต่างๆ 
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การบรรยายทฤษฎี วงจรไฟฟ้าภายในบ้านและหลักการท างาน 
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สอนการปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 



46 

 

 

 

 
สอนการปฏิบัติการเดินสายแบบต่างๆ 
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