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บทคัดยอ
ชื่อโครงงาน

n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ ดวยโปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)

ผูศึกษาโครงงาน เด็กหญิงอมรา ทายุโก, เด็กหญิงจิลมิกา อินทรัตน และเด็กหญิงชนวลักษณ พลภักดี
ปการศึกษา

2561

ครูที่ปรึกษา

นางสุมณฑา ทายุโก

การศึกษาโครงงานคณิต ศาสตร ประเภททฤษฎี เรื่อง n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ ดวย
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) เปนศึกษาและค นควา ในเรื่องเกี่ยวกั บรู ปหลายเหลี่ ยม ถึง
ความสัมพันธตาง ๆ เชน ผลรวมของมุมภายใน ขนาดของมุมภายใน การหาจำนวนเสนทแยงมุม และการ
หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งมีวัตถุประสงคการศึกษาโครงงาน 1. เพื่อสรางทฤษฎีความสัมพันธจำนวน
ของเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา 2. เพื่อนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไป
ประยุกตใชได
ผลการศึกษาโครงงาน พบวา
ทฤษฎีที่ 2

จำนวนเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา

สูตร

(𝑛𝑛−3)n
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นอกจากนี้ผูศึกษาโครงงานนำสูตรทั้ง 4 สูตร ไปใชในการแกปญหา และนำไปเผยแพรใหกับ
นักเรียน โรงเรียนวิเชียรชม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
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บทที่ 1
บทนำ
ความสำคัญและความเปนมาของโครงงาน
คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สำนักงานวิชาการ, 2551 : 1)
การจัดการเรียนรูในโลกยุคโลกาภิวัตนหรือโลกไรพรมแดนเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา
จำเปนตองปรับการเรียนการสอนใหสามารถพัฒนาผูเรียนทุกคน ไมวาจะอยูที่ใดก็ตามองคความรูจะไม
จำกัดอยู แตในหองเรี ยนเทานั ้น ผูเรียนสามารถเรีย นรู ดว ยตนเองผ านสื่ อการเรี ยนรู และชองทางที่
หลากหลายไดอยางมีความสุข กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนการจัดการเรียนการสอนที่ครูผูสอน
จะตองเปนผูที่มีความสามารถ รูจักดัดแปลงเพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจ อยางแทจริง การ
สอนใหเยาวชนรูจักคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน รูจักพูด แสดงความคิดอยางชัดเจน สมเหตุสมผล มี
วิจารณญาณฝกใหเยาวชนเปนผูรูจริง
จากการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ครูผูสอนไดส อน
เกี่ยวกับการสรางรู ปหลายเหลี่ย ม ออกแบบเชิงสรางสรรค ดวยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad
(GSP) ทำใหเกิดความคิดตอยอดการเรียนรู เกิดขอสงสัยใครรู ที่ตองการจะศึกษาและคนควา ในเรื่อง
เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยม ถึงความสัมพันธตาง ๆ เชน ผลรวมของมุมภายใน ขนาดของมุมภายใน การหา
จำนวนเสนทแยงมุ ม และการหาพื ้น ที่ของรูปหลายเหลี ่ย ม ดังนั้นผูศึ กษาโครงงานจึงศึ กษาโครงงาน
คณิตศาสตร เรื่อง n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ ดวยโปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางทฤษฎีความสัมพันธ จำนวนของเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา
2. เพื่อนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไปประยุกตใชได

ขอบเขตการศึกษา
ในการทำโครงงานเรื่อง n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ เปนการศึกษาเพื่อหาคำตอบการสงสัย
ใครรู จากการเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ผูศึกษาโครงงานไดกำหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1) จำนวนของเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา
ซึ ่ งการศึ กษาโครงงานครั ้งนี ้ ใชโ ปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการแกป ญหา
สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระ
ที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต และสาระที่ 6 ทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก 1) เรื่องมุม การวัดมุม 2) การคำนวณโดยใช การบวก
การลบ การคูณ และการหาร 3) รูปเรขาคณิต 4) การสรางรูปเรขาคณิต 5) เสนทแยงมุม 6) การหาพื้นที่ 7)
การเชื่อมโยงองคความรูทางคณิตศาสตร 8) การแปลง เรื่อง การหมุน และ 9) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิยามศัพท
n
รูปเรขาคณิต

หมายถึง จำนวนเหลี่ยมของรูปเรขาคณิต หรือจำนวนดานของรูปเรขาคณิต หรือชนิดของ
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
โครงงานคณิตศาสตร เรื่อง n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ มีวัตถุประสงค เพื่อสรางทฤษฎี
ความสัมพันธ ดังนี้ 1) ผลรวมของมุมภายในของรูป n เหลี่ยม 2) ขนาดของมุมภายในของรูป n เหลี่ยม
ดานเทามุมเทา 3) จำนวนของเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา 4) หาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยม
ดานเทามุมเทา และเพื่อนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไปประยุกตใช ซึ่งการศึกษาโครงงาน
คณิตศาสตรครั้งนี้ ผูศึกษาโครงงานไดศึกษาเอกสารดั้งนี้
1. ประวัตแิ ละความเปนมาของโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)
2. ชนิดของรูป n เหลี่ยม

1. โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)
ประวัติและความเปนมาของโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)
เปนโปรแกรมคณิตศาสตรที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรม
หนึ่ง สามารถนำไปใช ในวิชาคณิ ตศาสตรไดหลายวิชา เชน วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และ
แคลคูลัสโปรแกรม GSP เปนสื่อเทคโนโลยีที่ชวยใหผูเรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตรโดยการสรางองค
ความรูดวยตนเอง (Constructivist Approach) และเปนการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (LearnerCentered Learning) โปรแกรม GSP เป น สื ่ อ ที ่ ช  ว ยให ผ ู  เ รี ย นพั ฒ นาทั ก ษะของการนึ ก ภาพ
(Visualization) ทักษะของกระบวนการแกปญหา (Problem Solving Skills) นอกจากนี้ การใชโปรแกรม
GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนการบูรณาการสาระที่เกี่ยวของกับความรูคณิตศาสตร และ
ทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกันทำใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปญญาอันไดแก ปญญาทางภาษา ดาน
ตรรกศาสตร ดานมิติสัมพันธ และดานศิลปะ ดวยเหตุผลดังกลาว โปรแกรม GSP จึงไดรับรางวัลยอดเยี่ยม
หลายรางวั ล อาทิ เชน Best Educational Software of All Time จาก Stevens Institute of Technology
Survey of Mentor Teachers และ Most Valuable Software for Students จาก National Survey of
Mathematics Teachers, USA.

โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) ยังเปนของใหมในวงการศึกษาไทย แตกวา 60 ประเทศทั่วโลกเขาใช
กันแลว โดยแปลเปนภาษาตางๆ หากรวมภาษาไทยดวยก็ 16 ภาษา โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)
เปนโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือเพื่อชวยใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพและ
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น าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื ่อนไหว (Animation) มาใชอธิบาย เนื้อหาที่ยากๆ เชน ทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร (เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส), ฟสกิ ส (กลศาสตร และอื่นๆ ) ใหเปนรูปธรรมใหนักเรียน
ไดเรียนรูและเขาใจงาย และโปรแกรมยังเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติดวยตัวเองได นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เชน วิทยาศาสตร ศิลปะ อยางไมมีขอจำกัด โปรแกรม GSP พัฒนาขึ้น
โดยบริษัท Key Curriculum Press ตั้งแตป ค.ศ.1991 และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวอรชั่น 4.0 โรงเรียนตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกาใชโปรแกรมนี้สอนคณิตศาสตรในโรงเรียนมากที่สุดและในหลายๆ ประเทศทั่วโลก อาทิ แคนาดา
สหราชอาณาจักร สิงคโปร มาเลเซีย ไตหวัน ฮองกง เดนมารก ญี่ปุน ออสเตรเลีย ไดใชโปรแกรมนี ้อยาง
แพร หลาย ในส วนของประเทศไทยนั ้ นไดลงนามในพิธ ีครองลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวร GSP เวอรช ั่น 4.0

2. ชนิดของรูป n เหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยม (อังกฤษ: polygon) ตามความหมายดั้งเดิม หมายถึงรูปรางอยางหนึ่งที่เปนรูปปด
หรือรูปครบวงจรบนระนาบ ซึ่งประกอบขึ้นจากลำดับของสวนของเสนตรงที่มีจำนวนจำกัด สวนของ
เส น ตรงเหล า นั ้ น เรี ย กว า ขอบ หรื อ ด า น และจุ ด ที ่ ข อบสองข า งบรรจบกั น เรี ย กว า จุ ด
ยอด หรือ เหลี่ยม (corner) ภายในรูปหลายเหลี่ยมบางครั้งก็เรียกวา เนื้อที่ (body) รูปหลายเหลี่ยมเปน
วัตถุในสองมิติ ซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งของพอลิโทป (polytope) ที่อยูใน n มิติ
ดานสองดานที่บรรจบกันเปนเหลี่ยม เปนสิ่งที่จำเปนสำหรับการเกิดมุมที่ไมเปนมุมตรง (180°) ถา
ไมเชนนั้นแลว สวนของเสนตรงทั้งสองจะถูกพิจารณาวาเปนดานเดียวกัน
ความคิดทางเรขาคณิตพื้นฐานไดถูกดัดแปลงไปในหลากหลายทาง เพื่อที่จะทำใหเขากับจุดประสงค
เฉพาะ ตัวอยางเชนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกส คำวา รูปหลายเหลี่ยม ถูกนำไปใชและมีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายไปโดยเล็กนอย ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการบันทึกและจัดการรูปรางภายในคอมพิวเตอร
มากขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินการ
ผู  ศึ กษาโครงงานคณิ ตศาสตร ป ระเภททฤษฎี เรื่อง n เหลี่ย มหรรษาหาความสัมพัน ธ ดว ย
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) มีเพื่อสรางทฤษฎีความสัมพันธ ดังนี้ 1) ผลรวมของมุมภายใน
ของรูป n เหลี่ยม 2) ขนาดของมุมภายในแตละมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา 3) จำนวนของเสน
ทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา 4) หาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา และเพื่อนำทฤษฎี
ความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไปประยุกตใช ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดั้งนี้

1. วัสดุอุปกรณ
การดำเนินการโครงงานผูศึกษาโครงงานไดใชวัสดุอุปกรณ ไดแก เครื่องคิดเลข ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด
กระดาษ ฟวเจอรบอรด สติกเกอรใส กาว มีดคัทเตอร แผนโฟเมกา และคอมพิวเตอร

2. ขั้นตอนการศึกษาโครงงาน
ผู  ศึ กษาโครงงานได ศึ กษาเกี ่ ย วกับ โครงงาน n เหลี่ย มหรรษาหาความสัมพัน ธ ซึ่งมีขั้น ตอน
การศึกษาโครงงานดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวของ
2.2 ดำเนินการศึกษาโครงงาน ทฤษฎีความสัมพันธ ดังนี้
1) สรางรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา (ขอ 2.2.2)
2) ลากเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา ดังนี้
รูปสามเหลี่ยมดานเทามุมเทา

ไมมีเสนทแยงมุม

รูปสี่เหลี่ยมดานเทามุมเทา

มีเสนทแยงมุมจำนวน 2 เสน

รูปหาเหลี่ยมดานเทามุมเทา

มีเสนทแยงมุมจำนวน 5 เสน
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รูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีเสนทแยงมุมจำนวน 9 เสน

รูปเจ็ดเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีเสนทแยงมุมจำนวน 14

2.3 นำทฤษฎีความสัมพันธของรูปn เหลี่ยม ไปประยุกตใชเผยแพรความรู
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บทที่ 4
ผลการดำเนินการ
ผูศึกษาโครงงานคณิตศาสตรประเภททฤษฎี เรื่อง n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ ดวยโปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP) มีวัตถุประสงค เพื่อสรางทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไดแก 1)
ผลรวมของมุมภายในของรูป n เหลี่ยม 2) ขนาดของมุมภายในแตละมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา
3) จำนวนของเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา 4) หาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา
และ สามารถนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไปประยุกตใชได ซึ่งผลการดำเนินการมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงทฤษฎีความสัมพันธจำนวนของเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา
จำนวนเหลี่ยม

รูปราง

จำนวนเสน

แนวคิดทฤษฎี

ทแยงมุม
สามเหลี่ยม

0

0×3
2

สี่เหลี่ยม

2

1×4
2

หาเหลี่ยม

5

2×5
2

9
หกเหลี่ยม

9

3×6
2

เจ็ดเหลี่ยม

14

4×7
2

.

.

.

.

.

.

(𝑛𝑛 − 3)n
2

n เหลี่ยม

ดังนั้น ทฤษฎีความสัมพันธจำนวนเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา =
(𝒏𝒏−𝟑𝟑)𝐧𝐧
𝟐𝟐
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล
ผูศึกษาโครงงานคณิตศาสตรประเภททฤษฎี เรื่อง n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ ดวยโปรแกรม
Geometer's Sketchpad (GSP) มีวัตถุประสงค เพื่อสรางทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม จำนวนของ
เสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา และ สามารถนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไป
ประยุกตใชได ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุป อภิปรายผลไดดังนี้
สรุป
โครงงาน n เหลี่ยมหรรษาหาความสัมพันธ ดวยโปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) เปน
โครงงานทฤษฎี ที่ผูศึกษาโครงงานสนใจศึกษาเกี่ยวกับ รูป n เหลี่ยม เรื่องผลรวมขนาดของมุมภายใน
ขนาดมุมภายในแตละมุม จำนวนเสนทแยงมุม และการหาพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปเปนทฤษฎี ดังนี้
1. จำนวนเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา =
อภิปรายผล

(𝑛𝑛−3)n
2

จากการศึกษาโครงงานสามารถอภิปรายไดตามวัตถุประสงค ดังนี้
วัตถุประสงค ขอ 1) เพื่อสรางทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ซึ่งมีขอบเขตในการศึกษา จำนวนของ
เสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา ดังนี้
ทฤษฎี

จำนวนเสนทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา

สูตร

(𝑛𝑛−3)n
2

วัตถุประสงคขอ 2) เพื่อนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยมไปประยุกตใชได
จากการศึกษาโครงงานทำใหไดทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ทฤษฎี สามารถนำไปใชแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับรูป n เหลี่ยมได และนอกจาก ผูศึกษาโครงงานได โดยสืบคนโจทยปญหาที่เกี่ยวของ
ในตำราเรียน หนังสืออื่นๆ สืบคนจากขอสอบออนไลน นำมาฝกทักษะการแกโจทยปญหา นำโจทยที่สืบคน
จัดเปนตะกราลอยฟา เผยแพรความรูใหกับเพื่อนนักเรียน ดังนี้
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม
2. สามารถนำทฤษฎีความสัมพันธของรูป n เหลี่ยม ไปประยุกตใชได
3. ไดทักษะการสังเกต มีทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถ
เชื่อมโยงองคความรูทางคณิตศาสตรได และ การใชโปรแกรม GSP
ขอเสนอแนะ
ความเพิ่มทักษะใหกับนักเรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
แนวโนมในการพัฒนา
ศึกษาความสัมพันธของรูป n เหลี่ยมเพิ่มเติม
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