
 

โครงงานคณิตศาสตร ์
เรื่องเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

(Creating a spiral of isosceles triangle) 
 

คณะผู้จัดท าโครงงาน 
นายพีรพงษ์   นาคนวล หัวหน้าทีม 
นางสาวกัญญารัตน ์ ศรีสวาท 
นางสาวนัทฑริกา  บ าเพ็ญพงษ์ 

        
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
    นางสาวสุนิสา    ชูอิฐจีน 

 
โรงเรียนเสิงสาง เลขท่ี 6 หมู่ 3 บ้านบัวหลวง 

ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  3 0 3 3 0 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  

 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททฤษฎแีละค าอธิบายทางคณติศาสตร ์ 

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 
จัดโดยมลูนิธิเปรม  ตณิสูลานนท์  จังหวดันครราชสีมา 

ระหว่างวันที่  17 – 18 สิงหาคม  2559 
ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 



โครงงานคณิตศาสตร ์

เรื่องเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
(Creating a spiral of isosceles triangle) 

 
 

โดย 
นายพีรพงษ์   นาคนวล 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวาท 
นางสาวนัทฑริกา  บ าเพ็ญพงษ์ 

 
 

อาจารยท์ี่ปรึกษา 
    นางสาวสุนิสา    ชูอิฐจีน 
 
 

โรงเรียนเสิงสาง เลขท่ี 6 หมู่ 3 บ้านบัวหลวง 
ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  3 0 3 3 0 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงงานคณิตศาสตร์  

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททฤษฎแีละค าอธิบายทางคณติศาสตร ์
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 14 ประจ าปี 2559 

จัดโดยมลูนิธิเปรม  ตณิสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่  17 – 18   สิงหาคม  2559 

ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี



ชื่อโครงงาน   เกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (Creating a spiral of isosceles triangle) 
ผู้จัดท าโครงงาน   นายพีระพงษ์  นาคนวล 

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวาท 
    นางสาวนัทฑริกา  บ าเพ็ญพงษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวสุนิสา       ชูอิฐจีน 
โรงเรียน   เสิงสาง 
ปีการศึกษา   2559 

บทคัดย่อ 
 โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1.  เพ่ือสร้างเกลียว
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 2. เพ่ือหาสูตรผลบวกของเส้นเกลียวทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์  3. เพ่ือหาสูตร
ผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์  4. เพ่ือหาสูตรผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดจากเกลียว
สามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์  5. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา  6. เพ่ือสร้างลวดลายจากเกลียวสามเหลี่ยม
หน้าจั่วโดยใช้ GSP  7. เพ่ือน าลวดลายไปใช้ในการตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ  

จากการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอนุกรมอนันต์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจคือ
กระบวนการเกิดใหม่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด  ท าให้คณะ
ผู้จัดท าโครงงานเกิดแนวคิดในการก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  คือ “ก าหนดรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วรูปแรก  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สองเกิดจากสร้างจุดกึ่งกลางฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรก  สร้าง
ด้านประกอบมุมยอดรูปที่สองโดยลากส่วนของเส้นตรงจากมุมที่ฐานรูปแรกให้มีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐานรูป
แรกมีมุมเท่ากับมุมยอดรูปแรก ลากจุดปลายส่วนของเส้นตรงไปจุดก่ึงกลางฐานรูปแรก รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สาม
เกิดจากสร้างจุดกึ่งกลางฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สอง  สร้างด้านประกอบมุมยอดรูปที่สามโดยลากส่วนของ
เส้นตรงจากมุมที่ฐานรูปที่สองให้มีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐานรูปที่สองมีมุมเท่ากับมุมยอดรูปที่สอง ลากจุด
ปลายส่วนของเส้นตรงไปจุดกึ่งกลางฐานรูปที่สอง  ท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด” จะได้เกลียว

สามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ จากนั้นศึกษาผลบวกความยาวของเกลียวที่เกิดจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์จะได้ 
 cos1

L  

ศึกษาผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์คือ  cotL2  และศึกษา

เส้นรอบรูปทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์คือ  
θ

θ

cos-1

) cos+2L(1  เมื่อศึกษาจนได้

องค์ความรู้ใหม่แล้วจึงน าไปเผยแพร่และสอบถามความพึงพอใจ แล้วสร้างตน้แบบเกลียวน าไปออกแบบลวดลายด้วย
โปรแกรม GSP น าลวดลายไปสอบถามความพึงพอใจแล้วน าไปตกแต่งชิ้นงาน หากเราสามารถก าหนดกระบวนการ
เกิดใหม่ของรูปเรขาคณิตอ่ืน ๆ แล้วศึกษารูปเรขาคณิต 
โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท าให้เรามีความรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงงานเรื่องเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของหลายฝ่าย คณะผู้จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณครูสุนิสา  ชูอิฐจีน และครธูีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์ ทีไ่ด้จุดประกายความคิด 
เกี่ยวกับการท าโครงงาน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานและสอนการใช้โปรแกรม GSP รวมทั้งแนะน า  ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการท าโครงงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์  และขอบพระคุณครวีระยุทธ เพชรประไพ   
ที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความรู้ทางศิลปะ 

 
      คณะผู้จัดท าโครงงาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 การศึกษากระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า และกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท า
ให้คณะผู้จัดท าโครงงานสนใจการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จึงก าหนดการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
แล้วน าไปศึกษาเก่ียวกับความยาวเกลียว  พ้ืนที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์  และความยาวเส้นรอบรูปทั้งหมด ท าให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่  และน าไปประยุกต์ร่วมกับโปรแกรม GSP  
สร้างลวดลายที่สวยงามแล้วน าไปตกแต่งชิ้นงาน  
 ผู้จัดท าหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปและสามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตต่อไป   
 
 

                                                   คณะผู้จัดท าโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

จากการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอนุกรมอนันต์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีโจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรม
อนันต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหาผลบวกของเส้นรอบรูปอนันต์ (หน้า 42 ในหนังสือเรียน 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ของ สสวท.) คือหาผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสามเหลี่ยมด้าน
เท่า  โดยก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหม่ท าเช่นนี้เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจ านวน
อนันต์รูป  และก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยการแบ่งครึ่งด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
แล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าท าเช่นนี้เรื่อยๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
ไม่มีที่สิ้นสุด ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจ านวนอนันต์รูป คณะผู้จัดท าโครงงานจึงสนใจศึกษาวิธีการก าหนด
กระบวนการเกิดใหม่ของรูปเรขาคณิตอ่ืนๆ จึงเลือกด าเนินการศึกษารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยก าหนดกระบวนการ
เกดิใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  คือ “ก าหนดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรกแล้วสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สอง
โดย 1.สร้างจุดกึ่งกลางฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรก  2.สร้างด้านประกอบมุมยอดรูปที่สองโดยลากส่วนของ
เส้นตรงจากมุมที่ฐานรูปแรกให้มีความยาวเท่ากับครึง่หนึ่งของฐานรูปแรกมีมุมเท่ากับมุมยอดรูปแรก 3.ลากจุดปลาย
ส่วนของเส้นตรงไปจุดกึ่งกลางฐานรูปแรก รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สามเกิดจากสร้างจุดกึ่งกลางฐานของรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สอง  สร้างด้านประกอบมุมยอดรูปที่สามโดยลากส่วนของเส้นตรงจากมุมที่ฐานรูปที่สองให้มี
ความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐานรูปที่สองมีมุมเท่ากับมุมยอดรูปที่สอง ลากจุดปลายส่วนของเส้นตรงไปจุดกึ่งกลาง
ฐานรูปที่สอง  ท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด”  ดังรูปที่ 1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 1 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจากกระบวนการเกิดใหม ่                     รปูที่ 2 เส้นเกลียวที่เกิดจากสามเหลีย่มหน้าจั่ว(สีแดง) 
 
 
 



เมื่อก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วจึงด าเนินการศึกษาผลบวกของเส้นเกลียว
ทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ ดังรูปที่ 2 , ผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
และผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  จากนั้นน า
เกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปออกแบบลวดลายทางเรขาคณิต  โดยใช้โปรแกรม GSP และน าไปประยุกต์ใช้ตกแต่ง
ชิ้นงานต่าง ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  
 2.  เพื่อหาสูตรผลบวกของเส้นเกลียวทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 

3.  เพื่อหาสูตรผลบวกของพ้ืนทีท่ั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
4.  เพ่ือหาสูตรผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
5.  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
6.  เพ่ือสร้างลวดลายจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  โดยใช้ GSP 

 7.  เพ่ือน าลวดลายไปใช้ในการตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ  
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  กระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือ การก าหนดวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปต่อไป
ให้มีลักษณะเหมือนรูปแรก มีความสัมพันธ์กับรูปแรก แต่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ 
เป็นกระบวนการเกิดใหม่ที่คณะผู้จัดท าโครงงานก าหนดขึ้นเอง 
 2.  กระบวนการเกิดใหม่ที่ก าหนดขึ้นใช้กับสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่านั้น 
 3.  กระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่คณะผู้จัดท าโครงงานก าหนดคือ ก าหนดจุดแบ่งครึ่งฐาน
ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรก  ลากส่วนของเส้นตรงจากมุมที่ฐานให้มีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐานรูปมีมุมขนาด
เดียวกันกับมุมยอดรูปแรก  แล้วลากส่วนของเส้นตรงไปยังจุดกึ่งกลางของฐานรูปแรก  รูปต่อไปใช้กระบวนการ
เช่นเดิมต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 4.  เส้นเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วเกิดจากด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกรูปเชื่อมต่อกัน 
การหาผลบวกท้ังหมดของความยาวเส้นเกลียวเป็นการน าเส้นเกลียวทุกเส้นบวกกัน 
 5.  การหาผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ เป็นการน าพ้ืนที่ 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกรูปบวกกัน   
 6.  การหาผลบวกเส้นรอบรูปทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ เป็นการน า 
เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกรูปบวกกัน  

 7. มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาด 0 < θ < 90  

 8.  มุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาด θ2- 180  
9.  สถานที่ด าเนินงานคือโรงเรียนเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ 
 2.  รู้ความยาวทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 3.  รู้พ้ืนที่ทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 4.  รู้เส้นรอบรูปทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 

5.  มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องล าดับอนันต์ อนุกรมอนันต์ ลิมิตของล าดับ  ลิมิตของ
อนุกรมต์อนันต์ และอัตราส่วนตรีโกณมิติมากข้ึน 
 6.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการออกแบบลวดลายของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยใช้ โปรแกรม  GSP 
สามารถน าไปตกแต่งชิ้นงานเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เลือกหัวข้อในการท าโครงงาน 

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง 
 1)  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
 2)  พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมและความยาวเส้นรอบรูป 
 3)  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 4)  การหาลิมิตโดยใช้ทฤษฎีของลิมิต 
 5)  อนุกรมอนันต์ 

6)  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Geometer’s Sketchpad (GSP) 
7)  การแปลงทางเรขาคณิต 
8)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

3. วางแผนในการท าโครงงาน 
4. จัดท าเค้าโครงโครงงาน 
5. ด าเนินการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 5.1 การก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยศึกษาจากกระบวนการเกิดใหม่ใน

หนังสือเรียน พบว่ารูปที่เกิดใหม่จะมีลักษณะเหมือนเดิมแต่มีขนาดเล็กลง   รูปแรกกับรูปต่อไปต้องมีความสัมพันธ์กัน 
จึงน ามาเป็นหลักการในการก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ 

 5.2 การสร้างเกลียวจากกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรก 
  2) สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปต่อไปจากกระบวนการเกิดใหม่ที่ศึกษาไว้ประมาณ 

10 – 15 รูป โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วยในการสร้าง   
  3) สรุปกระบวนการเกิดใหม่ของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 

 5.3 การหาผลบวกของเส้นเกลียวทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
  1) ก าหนดเส้นเกลียวจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์คือเส้นเกลียวนอก (สีแดง) 

  2) สร้างอนุกรมจากความยาวของเส้นเกลียว โดยก าหนดความยาวของด้านประกอบมุมยอดรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรกเท่ากับ L  และมุมที่ฐานเท่ากับ θ  โดยใช้ความรู้เรื่อง cosθ     ในการหาความยาวด้าน  จะ
ได้อนุกรมเรขาคณิต แล้วหา 1a  ,  r และ na  

 3) หา  nS  

 4) หา nSlim
∞→n

 

5) สรุปผลบวกของเส้นเกลียวทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 5.4 การหาผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
  1) หาพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่ 1  โดยก าหนดความยาวของด้านประกอบ 



มุมยอดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรกเท่ากับ L  และมุมที่ฐานเท่ากับ θ  โดยใช้ความรู้เรื่อง sinθ  , cosθ  ในการหา
ความยาวด้าน  
  2) หาพื้นทีรู่ปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่ 2 , 3    

  3) สร้างอนุกรมจากพ้ืนทีรู่ปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จะได้อนุกรมเรขาคณิต   
แล้วหา 1a  ,  r  และ na  

 4) หา  nS  

 5) หา nSlim
∞→n

 

6) สรุปผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 5.5 การหาผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
  1) หาเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่ 1  โดยก าหนดความยาวของด้านประกอบมุมยอด

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรกเท่ากับ L  และมุมที่ฐานเท่ากับ θ  โดยใช้ความรู้เรื่อง cosθ  ในการหาความยาวด้าน 
  2) หาเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่ 2 , 3    
  3) สร้างอนุกรมจากเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จะได้อนุกรมเรขาคณิต  แล้วหา 1a  ,  r  และ 

na  
 4) หา  nS  

 5) หา nSlim
∞→n

 

6) สรุปผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 5.6 การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
  1) น าองค์ความรู้เรื่องสูตรผลบวกเส้นเกลียวทั้งหมด , สูตรพ้ืนที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งหมด , สูตร

ผลบวกเส้นรอบรูปทั้งหมด ไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงเรียน และให้เพ่ือน ๆ ท าโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องอนุกรมอนันต์โดย
ไม่ต้องใช้สูตรจากนั้น จากนั้นอธิบายสูตร และน าโจทย์เดิมให้เพื่อนท าแต่ใช้สูตรในการคิดค านวณ  

  2) สอบถามความพึงพอใจ  โดยคณะผู้จัดท าได้ก าหนดเกณฑ์  การประเมินผล ตามวิธีทางสถิติ โดย
ใช้วิธีการของ JOHN BEST.  ก าหนดค่าเฉลี่ย ไว้ดังนี้ 

 ระดับ 4.50 - 5.00 หมายถึง  ดีมาก  
 ระดับ 3.50 - 4.49 หมายถึง  ดี  
 ระดับ 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 1.50 - 2.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง  
 ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  

   5.7 การสร้างลวดลายจากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยใช้ GSP 
  1) สร้างต้นแบบเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว    
  2) ใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตออกแบบลวดลาย โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและความช านาญ

ด้านศิลปะ คือครูวีระยุทธ  เพชรประไพ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเสิงสาง เกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย องค์ประกอบ
ศิลป์  ความเหมาะสมของขนาดและเส้นโค้งของเกลียว 



  3) พิจารณาลักษณะของเกลียว  โดยการปรับขนาดของจุดยอดและความยาวของฐานในรูปแรก  ซ่ึง
การปรับขนาดจุดยอด และความยาวของฐานเพ่ือให้ได้ลวดลายที่เหมาะสมสวยงาม 

  4) สร้างลวดลายแล้วน าไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อลวดลาย
แล้วสรุปผล  โดยคณะผู้จัดท าได้ก าหนดเกณฑ์  การประเมินผล ตามวิธีทางสถิติ  
โดยใช้วิธีการของ JOHN BEST.  ก าหนดค่าเฉลี่ย ไว้ดังนี้ 

 ระดับ 4.50 - 5.00 หมายถึง  ดีมาก  
 ระดับ 3.50 - 4.49 หมายถึง  ดี  
 ระดับ 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 1.50 - 2.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง  
 ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  

 5.8 การน าลวดลายไปใช้ตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ  
  1) เลือกลวดลายที่เหมาะสมกันชิ้นงาน และความนิยมตามที่สอบถามความพึงพอใจ 
  2) น าลวดลายไปใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน  เขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการด าเนินการ 
      จากการท าโครงงานสรุปผลการด าเนินการไดด้ังนี้ 

1) การสร้างเกลียวจากกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
    เกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์เกิดจากการก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือ 

“ก าหนดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรก  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สองเกิดจากสร้างจุดกึ่งกลางฐานของรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วรูปแรก  สร้างด้านประกอบมุมยอดรูปที่สองโดยลากส่วนของเส้นตรงจากมุมที่ฐานรูปแรกให้มีความยาวเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของฐานรูปแรกมีมุมเท่ากับมุมยอดรูปแรก ลากจุดปลายส่วนของเส้นตรงไปจุดกึ่งกลางฐานรูปแรก รูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สามเกิดจากสร้างจุดกึ่งกลางฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สอง  สร้างด้านประกอบมุม
ยอดรูปที่สามโดยลากส่วนของเส้นตรงจากมุมที่ฐานรูปที่สองให้มีความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐานรูปที่สองมีมุม
เท่ากับมุมยอดรูปที่สอง ลากจุดปลายส่วนของเส้นตรงไปจุดกึ่งกลางฐานรูปที่สอง ท าเช่นนี้ต่อไป 
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด”  

 
2) การหาสูตรผลบวกของเส้นเกลียวทั้งหมด , ผลบวกของพ้ืนที่ทั้งหมด, ผลบวกของเส้นรอบรูปทั้งหมดของ

เกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

2.1) ความยาวของเส้นเกลียวทั้งหมดที่เกิดจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ คือ 
θcos1

L


 

2.2) พ้ืนที่ทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์คือ θcotL2  2.3) 

ผลบวกเส้นรอบรูปทั้งหมดจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์คือ 
θ

θ

cos-1

) cos+2L(1  

     การเผยแพร่องค์ความรู้อยู่ในเว็ปไซด์โรงเรียนเสิงสาง www.soengsang.com        
และน าไปเผยแพร่กับเพ่ือนในห้องเรียนและเพ่ือนที่สนใจ ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ย 4.97  อยู่ในระดับดีมาก   

 
3) การสร้างเกลียวโดยใช้โปรแกรม GSP 
   การสร้างเกลียวจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะท าให้ได้ต้นแบบในการออกแบบลวดลาย ต้นแบบเกลียว

สามเหลี่ยมหน้าจั่วสามารถปรับรูปร่างเกลียว และสามารถปรับขนาดของเกลียวได้ 
 
4) การสร้างลวดลายจากเกลียว โดยใช้โปรแกรม GSP 
   ลวดลายที่สร้างจากต้นแบบเกลียวจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีความสวยงาม สร้างได้หลายรูปแบบ ตาม

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อลวดลายในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ใน
ระดับดีมาก แล้วน าลวดลายที่ได้รับความนิยมไปตกแต่งชิ้นงาน 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

http://www.soengsang.com/


 การก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท าให้ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการศึกษา
เกี่ยวกับผลบวกของอนุกรมอนันต์ หลายเรื่องท าให้มีการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว มีการเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ได้องค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปเผยแพร่ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้มากข้ึน อีกท้ังสามารถน าผลที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่นลวดลายที่ออกแบบได้จากโปรแกรม GSP สามารถน าไปออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ตกแต่งชิ้นงาน  หรืออ่ืนๆ ที่ต้องการ 
 
5.3  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  มีความรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาอนุกรมอนันต์จากเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
ที่ได้จากกระบวนการเกิดใหม่ได้ 
 2.  ได้องค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์คือความยาวของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 3.  ได้องค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์คือพ้ืนที่ทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 
 4.  ได้องค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์คือเส้นรอบรูปทั้งหมดของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่วอนันต์ 

5.  ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องล าดับอนันต์ อนุกรมอนันต์  
ลิมิตของล าดับ  ลิมิตของอนุกรมต์อนันต์ และอัตราส่วนตรีโกณมิติ สามารถน าไปใช้ในการท าโครงงาน 
จนส าเร็จลุล่วง 
 6.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการออกแบบลวดลายของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  
โดยใช้ โปรแกรม  GSP สามารถน าไปตกแต่งชิ้นงานเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
 7.  เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์  สามารถเชื่อมโยงความรู้   
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรก าหนดกระบวนการเกิดใหม่ของรูปเรขาคณิตอ่ืน ๆ  
 2.  ควรออกแบบลวดลายให้มีความหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 


