
โครงงานคณิตศาสตร์  
เรื่อง “ก าหนดการเชิงเส้นเน้นก าไร” 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

ส ำหรับชำวอ ำเภอโพธิ์ทอง หำกจะกล่ำวถึงของดีอ ำเภอโพธิ์ทองคงหนีไม่พ้นงำนฝีมือจักสำนอันลือชื่อ 
เพรำะส่วนมำกชำวอ ำเภอโพธิ์ทองแทบทุกครัวเรือนที่ตั้งบ้ำนเรือนเรียงรำยอยู่ทั้งสองฟำกฝั่งแม่น้ ำน้อย มีกำร
จัดตั้งเป็นกลุ่มกำรผลิตเครื่องจักสำน เครื่องหวำย กลุ่มจักสำนไม้ไผ่กันมำช้ำนำน ในอดีตอ ำเภอโพธิ์ทองขึ้นชื่อ
ในเรื่องของเครื่องหวำยมำก ซึ่งเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนโพธิ์ทองอย่ำงแท้จริง เพรำะกำรถ่ำยทอดใน
อดีตไม่มีต ำรำหรือหนังสือ หำกแต่กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้หัตถกรรมเครื่องจักสำนหวำย ใช้กำรถ่ำยทอด
โดยกำรบอกเล่ำ และเน้นกำรปฏิบัติตำม  

กำรจักสำนเครื่องหวำยนับเป็นงำนที่สร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนอ ำเภอโพธิ์ทองเป็นอย่ำงมำก
โดยเฉพำะในต ำบลบ่อแร่ ที่สมำชิกในชุมชนรวมกลุ่มกันผลิตเครื่องจักสำนประเภทตะกร้ำหวำย ผู้จัดท ำสังเกต
ว่ำกลุ่มสมำชิกแม่บ้ำนต ำบลบ่อแร่ อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง มีกำรผลิตเครื่องจักสำนหวำยอย่ำงต่อเนื่อง 
และผลิตครั้งละจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วงใกล้เทศกำลปีใหม่ กลุ่มแม่บ้ำนจะต้องเร่งผลิตเพ่ือให้ทันต่อ
จ ำนวนที่ต้องกำร ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ คุณล ำแพน บุญชัย หัวหน้ำกลุ่มแม่บ้ำนจัดท ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เครื่องหวำยชุมชนต ำบลบ่อแร่ เกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำย โดยได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของตะกร้ำหวำย ต้นทุนกำรผลิต รำคำจ ำหน่ำย ตลอดจนจ ำนวนกำรผลิตเพ่ือส่งจ ำหน่ำยจำกข้อมู ล
เบื้องต้นนี้ ท ำให้คณะผู้จัดท ำโครงงำนมีควำมสนใจที่จะใช้ควำมรู้ในเนื้อหำคณิตศำสตร์ กับโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad เข้ำมำช่วยในกำรคิดค ำนวณจ ำนวนกำรผลิตเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำยของกลุ่ม
แม่บ้ำนชุมชนต ำบลบ่อแร่ เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้ำนมีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้น  และใช้วัสดุอย่ำงคุ้มค่ำตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพ่ือศึกษำลักษณะเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำยในเชิงคณิตศำสตร์ 
2.  เพ่ือน ำควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในกำรค ำนวณจ ำนวนในกำรผลิตเครื่องจักสำน

ตะกร้ำหวำย 
3. เพ่ือให้นักเรียน ชุมชนได้เห็นคุณค่ำของกำรเรียนคณิตศำสตร์ และมองเห็นประโยชน์ของกำรน ำ

คณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 

ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ศึกษำเฉพำะเรื่องลักษณะเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำยที่จ ำหน่ำยได้ดีรวมทั้งผลิตและ

จ ำหน่ำยของกลุ่มแม่บ้ำนในชุมชนต ำบลบ่อแร่เท่ำนั้น   

ความรู้ที่น ามาใช้ 
1. ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง 
 1) รูปเรขำคณิต 
 2) ก ำหนดกำรเชิงเส้น 
2. ควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 



ผลการด าเนินการ 
1. ผลจากการศึกษาลักษณะและประเภทของตะกร้าหวายที่เป็นที่นิยมและจ าหน่ายได้ดี ได้แก่ ตะกร้า
หวายลายผีเสื้อ 
เนื้อหำทำงคณิตศำสตร์ที่ศึกษำได้ 

1) ลักษณะของตะกร้าหวายลายผีเสื้อท่ีมีฐานเป็นรูปวงรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ลักษณะของตะกร้าหวายลายผีเสื้อที่มีฐานเป็นรูปวงกลม 
 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการจ าหน่ายสินค้า 
หลังจำกที่สมำชิกในกลุ่มน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้ควำมรู้เรื่องก ำหนดกำรเชิงเส้น ท ำให้สำมำรถ

ก ำหนดสมกำร และอสมกำรของจ ำนวนกำรผลิตเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่ส่งร้ำนค้ำอ ำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่ำงทอง 
ข้อมูลเบื้องต้น 

กลุ่มแม่บ้ำนในชุมชนต ำบลบ่อแร่ อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง สำมำรถผลิตเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำย
ลำยผีเสื้อในระยะเวลำ 1 สัปดำห์ โดยผลิตตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงรีจ ำหน่ำย ได้จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 300 ชุด และตะกร้ำหวำยที่มีฐำนเป็นรูปวงกลมจ ำหน่ำยได้จ ำนวน 400 – 600 ชุด และตะกร้ำหวำยลำย
ผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงรี และวงกลม จ ำหน่ำยได้ก ำไรชุดละ 45 บำท และ 30 บำท ตำมล ำดับ โดยจ ำหน่ำยให้
ร้ำนค้ำอ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง ในหนึ่งสัปดำห์จ ำนวนไม่เกิน 1,000 ชุด  

ก ำหนดตัวแปร 
ให ้x  แทน จ ำนวนชุดของตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงรี 

ที่ผลิตจ ำหน่ำยในหนึ่งสัปดำห์ 
 y  แทน จ ำนวนชุดของตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงกลม 

ที่ผลิตจ ำหน่ำยในหนึ่งสัปดำห์ 
P แทน ก ำไรที่ได้ทั้งหมดจำกกำรขำยตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อทั้งหมดในหนึ่งสัปดำห์ 

 

 



เนื่องจำก  ตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงรีจ ำหน่ำยได้ก ำไรชุดละ     45 บำท  และ ตะกร้ำหวำยลำย
ผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงกลมจ ำหน่ำยได้ก ำไรชุดละ 30 บำท 

ดังนั้น จะได้ P = 45x + 30y 
 ประเภทสินค้า อสมการข้อจ ากดั 

จ ำนวนตะกรำ้หวำยลำย
ผเีสือ้ทีส่ำมำรถผลติ
จ ำหน่ำยไดใ้นหนึ่งสปัดำห์ 

x y 300x , 600400  y  

จ ำนวนกำรผลติตะกรำ้
หวำยลำยผเีสือ้ทีผ่ลติแลว้
จ ำหน่ำยใหก้บัคำ้ อ ำเภอ
โพธิท์อง 

x y 000,1 yx  

 
แปลงอสมกำรให้อยู่ในรูปสมกำรเส้นตรงเพ่ือสะดวกในกำรเขียนกรำฟ 

 
000,1 yx   000,1 yx  ……..(1) 

300x   300x  ……..(2) 
600400  y   400y  ……..(3) 

   600y  ……..(4) 
 

จำกข้อมูลข้ำงต้นสำมำรถเขียนกรำฟเส้นตรงโดยอำศัยกำรเขียนกรำฟด้วยโปรแกรม  The Geometer’s 
Sketchpad ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำกกรำฟบริเวณพื้นที่แรเงำจะเป็นจุดที่ท ำให้เกิดก ำไรสูงสุด น ำพิกัดของจุดมุมไปค ำนวณหำค่ำ P  

  
(x,y) P = 45x + 30y 

A(300,400) 25,500 
B(300,600) 31,500 
C(400,600) 36,000 
D(600,400) 39,000 

 



 
 จำกตำรำงผลกำรค ำนวณ จะได้ว่ำในกำรผลิตเครื่องจักสำนตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อจ ำหน่ำยให้ร้ำนค้ำ
อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง ในหนึ่งสัปดำห์กลุ่มแม่บ้ำนชุมชนต ำบลบ่อแร่ควรผลิตตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่
มีฐำนเป็นรูปวงรีจ ำนวน 600 ชุด และตะกร้ำหวำยลำยผีเสื้อที่มีฐำนเป็นรูปวงกลมจ ำนวน 400 ชุด จึงจะได้
ก ำไรสูงสุด คือ 39,000 บำท 
 


