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คํานํา 
 

โครงงานคณิตศาสตร  เรื่อง  คณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา  เปนโครงงานท่ีคณะผูจัดทํามีความ
สนใจอยากทราบวิถีชีวิตของชาวนา  วาถาดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพทํานาตามแนวปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีรายรับรายจาย  ใชเงินในการลงทุน  เหลือกําไรเทาไร  มีวิธีการดําเนินงาน
อยางไรของครอบครัวท่ีไมทําใหเปนหนี้สิน  เหลือเงินไวใชจายตลอดไป โดยนําความรูวิชาคณิตศาสตร
ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีมีความสําคัญตอมนุษยมาก  เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและเปนเครื่องมือท่ีจะเรียนรู 
ชวยฝกฝนใหรูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบ มีเหตุผล  สามารถนําไปใชประกอบอาชีพและใชใน
ชีวิตประจําวัน  คณะผูจัดทําไดดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องตนทุนการทํานาและ
กําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานาแบบนาดําและนาหวานของคนในชุมชน  
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน และสอบถามขอมูลหมูบานละ  20  ครัวเรือน และไดนํา
ความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน และการนําเสนอ
ขอมูลดวยแผนภูมิแทง มาใชในการทําโครงงานในครั้งนี้ 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  โครงงานนี้คงจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาไมมากก็นอย
อีกท้ังขอมูลนี้ยังนําไปเผยแพรใหความรู  และมีประโยชนตอการทําอาชีพทํานาอีกทางหนึ่ง 

 
 
 
        คณะผูจัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร  เรื่อง  คณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา  เปนโครงงานท่ีคณะ
ผูจัดทํามีความสนใจอยากทราบวิถีชีวิตของชาวนา  คณะผูจัดทําไดดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลในเรื่องตนทุนการทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานาแบบนาดํา
และนาหวานของคนในชุมชน  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน และสอบถามขอมูล
หมูบานละ  20  ครัวเรือน ทางคณะผูจัดทําไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการสัมภาษณชาวนา
จํานวน  60  ครัวเรือน  3  หมูบานคือ  บานตุมเหนือ  หมู 8    บานป หมู 7  และบานเวียงใต  หมู 15  
ไดรับคําแนะนําในการจัดทําโครงงานใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทําโครงงาน  ดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  สถานท่ีในการจัดทําแผงโครงงาน  จากคุณครูพัฒนา  
ประธานราษฎร  คุณครูรัตติยา  วงศวุฒ ิ คุณครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน   

จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้  หากคณะผูจัดทําทําผิดพลาดประการใด  จึงขออภัยไว  ณ  
โอกาสนี้ดวย 

  
เด็กชายอภิเดช เจริญทรัพย   
เด็กหญิงจุฬาลักษณ  อินตะสิน 

 เด็กหญิงกัลยรตัน  โนราช                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดยอ 
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1. เด็กชายอภิเดช  เจริญทรัพย  ม.1/10 
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ อินตะสิน  ม.1/10 
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ปการศึกษา  2554 
 
โครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เรื่องคณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา สํารวจในเรื่องตนทุน

การทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานาแบบนาดําและนาหวานของคน
ในชุมชน  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน  มีวัตถุประสงค  ดังนี้  เพ่ือศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาดํา   เพ่ือเพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุน
และกําไรหรือผลผลิตการทํานาหวาน  เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและกําไรหรือผลผลิตของการทํานาดํา
และนาหวาน เปนขอมูลใหผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนในการทําในในปตอไปและ  
เพ่ือนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน และการ
นําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง  ปรากฏผลดังนี้  ชาวนา  จํานวน  60  ครัวเรือน  ทํานาดํา   42  ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ  70.00  ทํานาหวาน   18  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  30.00  การลงทุนในการทํานา
ประเภทนาดํามีตนทุนสูงกวานาหวาน  คือตนทุนทํานาดํา  คาเฉล่ียตอไร  คือ  4,171.34  บาท  ตนทุนทํา
นาหวาน  มีคาเฉล่ียตอไร  คือ  3,622.64  บาท  ผลผลิตในการทํานาประเภทนาดํา    มีผลผลิตท่ีสูงกวานา
หวาน  คือ ผลผลิตทํานาดํามีจํานวนขาวท่ีไดเปนถังตอไร  มีคาเฉล่ียคือ  101.75  มีกําไรในการจําหนาย
ขาว   คิดเปนรอยละ  339.08  ผลผลิตทํานาหวานมีจํานวนขาวท่ีไดเปนถังตอไร  มีคาเฉล่ียคือ  75.67     
มีกําไรในการจําหนายขาว   คิดเปนรอยละ  275.89 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนี้การทํานาของพ่ีนองเกษตรกรสวนใหญจะเนนท่ีการไดผลผลิตสูงเปนสําคัญ ดังนั้น
ก็จะทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิต โดยไมไดคํานึงถึงตนทุน จนบางครั้งเม่ือมีการคํานวณดูแลวไม
มีกําไรเลย  ครอบครัวของผูจัดทําโครงงานมีอาชีพเกษตรกร คุณพอและคุณแมมีอาชีพทํานาและทําไร
ตามฤดูกาล  รวมถึงญาติพ่ีนองและคนในหมูบาน และในบางปพอถึงฤดูกาลทํานา  คุณพอ  คุณแม  ญาติ 
และคนในหมูบานก็จะปรึกษากันในเรื่องการทํานา วาปนี้จะทํานาหวานหรือนาดํา การใชพันธุขาวอะไร ใช
ปุยอะไร เก็บเกี่ยวดวยวิธีใด และตองเตรียมเงินกี่บาทในการทํานาในปนี้   และราคาขาวปนี้เปนอยางไร 
ผูท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรไมคอยจะสนใจท่ีจะเก็บขอมูลรายรับ-รายจายในครัวเรือนของตนไว 
จึงไมรูรายไดรายจายในการดําเนินงานจริง ๆ ถาถามชาวนาวาปนี้ไดกําไรเทาไร มักจะตอบวา "ก็พอได
บาง" แตไมรูวาจะคุมกับทุนท่ีลงไปหรือไม  ถาชาวนาไทยจะเปนผูสนใจในการจดบันทึกขอมูล เพ่ือ
รวบรวมขอเท็จจริงในการดําเนินงานของตน เชน การจดคาใชจายเกี่ยวกับคาปุย คายา คาเมล็ดพันธุ 
คาแรงงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีได ก็อาจจะนํามาเปนประโยชนในการ
ตัดสินใจครั้งตอไปวา ควรจะแกไขปรับปรุงในสวนใดจึงจะทําไดดี เม่ือพิจารณาแลววาใหผลตอบแทน
สูงกวา 

คณะผูจัดทํามีความสนใจอยากทราบวาถาดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพทํานาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวขาพเจาทําใหมีรายรับรายจาย  ใชเงินในการลงทุน  เหลือกําไรเทาไร  มี
วิธีการดําเนินงานอยางไรของครอบครัวท่ีไมทําใหเปนหนี้สิน  เหลือเงินไวใชจายตลอดไป โดยนํา
ความรูวิชาคณิตศาสตรซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีมีความสําคัญตอมนุษยมาก และเปนวิชาท่ีมนุษยทุกคนตอง
เรียนรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและเปนเครื่องมือท่ีจะเรียนรู ชวยฝกฝนใหนักเรียนรูจักคิด
แกปญหาอยางเปนระบบ มีเหตุผล วิชาท่ีมีความสําคัญวิชาหนึ่งเพราะสามารถนําไปใชประกอบอาชีพ
และใชในชีวิตประจําวัน  

คณะผูจัดทําจึงมีความสนใจในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องตนทุนการทํานาและ
กําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานาแบบนาดําและนาหวานของคนในชุมชน  
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย และไดนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละ
ในชีวิตประจําวัน และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง มาใชในการทําโครงงานในครั้งนี้ 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาดํา 
2.  เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาหวาน 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและกําไรหรือผลผลิตของการทํานาดําและนาหวาน เปนขอมูลให

ผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนในการทําในในปตอไป 
4.  เพ่ือนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน 

และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ไดศึกษาและขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาดํา 
2.  ไดศึกษาขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาหวาน 
3.  เปรียบเทียบตนทุนและกําไรหรือผลผลิตของการทํานาดําและนาหวาน เปนขอมูลให

ผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนในการทําในในปตอไป 
4.  นําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละ และการนําเสนอขอมูล

ดวยแผนภูมิแทง  ไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   



 
 

บทที ่2 
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ    

 
 ในการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เรื่องคณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา คณะ
ผูจัดทํา ไดศึกษาขอมูลจากหนังสือวิชาคณิตศาสตร จากอินเทอรเน็ต และไปสัมภาษณคนในชุมชนท่ีมี
อาชีพทํานา หัวขอดังนี้ 

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต 
 คาเฉล่ียเลขคณิต  (  )  จัดวาเปนคาท่ีมีความสําคัญมากในวิชาสถิติ เพราะคาเฉล่ียเลขคณิต
เปนคากลางหรือเปนตัวแทนของขอมูลท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีขอมูลไมไดมีการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ียเลข
คณิตสามารถหาไดโดย 

     
เม่ือ   Xi    แทนคาสังเกตของขอมูลลําดับท่ี i  
         n     แทนจํานวนตัวอยางขอมูล 

นิยาม คาเฉล่ียเลขคณิต คือ ผลรวมของคาสังเกตหรือคาของตัวอยางท่ีไดจากการสํารวจทุกคา
ของขอมูล แลวหารดวยจํานวนตัวอยางของขอมูล 
ตัวอยาง 1  จากการสอบถามนักศึกษาคนหนึ่งเกี่ยวกับรายจายใน 1 สัปดาหท่ีผานมา ไดขอมูลดังนี ้ 

วัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย 
รายจาย 50 75 40 50 100 100 75 

จากขอมูลขางตนจงหาคาเฉล่ียเลขคณิตของคาใชจายตอสัปดาหของนักศึกษาผูนี ้
วิธีทํา  

     

                                      
                            =   70 

รายจายโดยเฉล่ียตอวันในสัปดาหท่ีผานมาของนักศึกษาผูนี้มีคาเทากับ 70 บาท 
 

สูตร 

จากสูตร 



 
 

ตัวอยาง 2  จากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุมหนึ่งเปนดังนี้ 14 , 16 , 14 , 17 , 16 , 14 , 18 , 17  จงหา
คาเฉล่ียเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุมนี ้ 

 วิธีทํา  

                                   
              =                          
           =      

                                                                 = 15.75 
          คาเฉล่ียเลขคณิตของนักเรียนกลุมนี้ คือ 15.75 ป  
2. รอยละในชีวิตประจําวัน 
           ในชีวิตประจําวัน  นักเรียนจะเห็นวาเราเกี่ยวของกับรอยละอยูเสมอ  เชน  การซ้ือขาย  กําไร
ขาดทุน  การลดหรือการเพ่ิมท่ีคิดเปนรอยละ  การคิดภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ 
           คําวา  รอยละ  หรือ  เปอรเซ็นต  เปนอัตราสวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่ง
ตอ  100  เชน รอยละ  50  หรือ  50%  เขียนแทนดวย  50:100  หรือ 50/100 
ตัวอยาง  พงษซ้ือรองเทาเพ่ือมาจําหนาย พงษมีฐานะเปนท้ังผูซ้ือและผูขาย ถาพงษซ้ือรองเทามา

ขายคูละ 300 บาท พงษมีฐานะเปน ผูซ้ือ เรียกราคารองเทาท่ีพงษซ้ือมาวา ตนทุน หรือราคาทุน 
ถาพงษขายรองเทาคูนี้ใหนักเรียน 450 บาท พงษมีฐานะเปน ผูขาย เรียกราคารองเทาท่ีพงษขาย
วา ราคาขาย และนักเรียนมีฐานะเปนผูซ้ือ เม่ือราคาขายมากกวาตนทุน เรียกสวนตางของราคา
ขายกับตนทุนวา กําไร 

  จากตัวอยางนี้จะทราบวา 
  ตนทุนของรองเทา 300 บาท ราคาขาย   450 บาท 
  การขายครั้งนี้มีกําไร    450 – 300 150 บาท 
  ถาเราตองการทราบวา พงษขายรองเทาคูนี้ไดกําไรกี่เปอรเซ็นต สามารถคํานวณได 
  ดังนี ้ ตนทุน    300 บาท  ขายไดกําไร  150 บาท 
   ถาตนทุน  100 บาท  จะขายไดกําไร     ×      = 50บาท 
   การคิดกําไรจากเงินตนทุน 100 บาท เปนการคิดกําไรรอยละ 
  ดังนั้น พงษขายรองเทาคูนี้ไดกําไรรอยละ 50 หรือ 50 เปอรเซ็นต 
   ถาตนทุน 100 บาท จะขายขาดทุน    ×      = 20     = 20 บาท 
 
 

จากสูตร 



 
 

3.  การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิแทง  
แผนภูมิแทง  คือ แผนภูมิท่ีประกอบดวย แกนสองแกน คือแกนนอนและแกนตั้ง และรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมีความกวางของแตละรูปเทากัน สวนความยาวจะแปรตามขนาดของขอมูล เรียกรูป
ส่ีเหล่ียมแตละรูปนี้วา แทง  การนําเสนอขอมูลอาจจัดใหแทงแตละแทงอยูในแนวตั้ง  หรือแนวนอนก็ได 
โดยวางเรียงใหชิดกันหรือหางกันเล็กนอยเทาๆ กันก็ได   พรอมท้ังเขียนรายละเอียดของแตละแทงกํากับ
ไว  

ตัวอยางการนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิแทง  

 

 

 
4.  การทํานาดํา 

การทํานาดํา เปนวิธีการทํานาท่ีมีการนําเมล็ดขาวไปเพาะในแปลงท่ีเตรียมไว (แปลงกลา)ให
งอกเปนตนกลา แลวถอนนําตนกลาไปปกลงในกระทงนาท่ีเตรียมเอาไว และมีการดูแลรักษาจนใหผล
ผลิต การทํานาดํานิยมในพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานเพียงพอ 



 
 

 
  การทํานาดํา มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

การเตรียมดิน 
          การเตรียมดินสําหรับการทํานา ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม เชน น้ํา ภูมิอากาศ ลักษณะ
พ้ืนท่ี ตลอดจนแบบวิธีการทํานา และเครื่องมือการเตรียมดินท่ีแตกตางกัน การเตรียมดินแยกไดเปน 2 
ขั้นตอนคือ  

1. การไถดะ และไถแปร คือ การพลิกหนาดิน 
ตากดินใหแหง ตลอดจนเปนการคลุกเคลาฟาง 
วัชพืช ฯลฯ ลงไปในดิน เครื่องมือท่ีใช อาจเปน 
รถไถเดินตามจนถึง รถแทรกเตอร  
 

2. การคราดหรือใชลูกทุบ คือการกําจัดวัชพืช 
ตลอดจนการทําใหดินแตกตัว และเปนเทือกพรอมท่ี
จะปกดําได ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีทําตอจาก
ขั้นตอนท่ี 1 และขังน้ําไวระยะหนึ่ง เพ่ือใหมีสภาพดิน
ท่ีเหมาะสมในการคราดหรือการใชลูกทุบ ในบาง
พ้ืนท่ีอาจมีการใช โรตาร ี
   

การเตรียมดินในพ้ืนที่ที่อยูในสภาพภูมิประเทศตาง  ๆ

 

นาท่ีสูง (ขาวไร) นาดอน (นาน้ําฝน) 



 
 

 

นาลุม (นาชลประทาน) เมล็ดขาวหลังจากแชและหุมแลวพรอมท่ีจะนําไปหวาน 

การปกดํา 

 
          การปกดําควรทําเปนแถวเปนแนวซ่ึงจะทําใหงายตอการกําจัดวัชพืช การใสปุย การพน
ยากําจัดโรคแมลง และยังทําใหขาวแตละกอมีโอกาสไดรับอาหารและแสงแดดอยางสมํ่าเสมอกัน 
          ระดับน้ําในการปกดํา ควรมีระดับน้ําในนานอยท่ีสุด เพียงแคคลุมผิวดิน เพ่ือปองกัน
วัชพืชและประคองตนขาวไวไมใหลม การควบคุมระดับน้ําหลังปกดําก็เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
ระดับน้ําลึกจะทําใหตนขาวแตกกอนอย ซ่ึงจะทําใหผลผลิตต่ํา ควรควบคุมใหอยูในระดับลึกประมาณ 1 
ฝามือ (20 เซนติเมตร)  
5. การทํานาหวาน 

การทํานาหวาน เปนการปลูกขาวโดยการหวานเมล็ดลงไปในนาท่ีเตรียมพ้ืนท่ีไวแลวโดยตรง 
เปนวิธีการท่ีนิยมมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา 

 

  การทํานาหวาน แบงเปน 2 วิธ ี คือ 
1. นาหวานขาวแหง เปนการหวานเมล็ดขาวเพ่ือคอยฝน และมีช่ือเรียกปลีกยอยไปตาม 

วิธีปฏิบัติ คือ 
- การหวานสํารวย เปนการหวานในสภาพดินแหง เนื่องจากฝนยังไมตก โดยหลังจาก 



 
 

การไถแปรครั้งสุดทายแลวหวานเมล็ดขาวลงไปโดยไมตองคราดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยูในระหวาง
กอนดิน เม่ือฝนตกลงมาเมล็ดขาวจะงอกขึ้นมาเปนตน  

- การหวานหลังขี้ไถ เปนการหวานในสภาพท่ีมีฝนตกลงมา และน้ําเริ่มจะขังในกระทง 
นา เม่ือไถแปรแลวก็หวานเมล็ดพันธุขาวตามหลัง แลวคราดกลบทันที 

 

 

การหวานสํารวย การหวานหลังขี้ไถ 

  2. นาหวานขาวงอก หวานน้ําตมหรือหวานเพาะเลย โดยการนําเอาเมล็ดพันธุขาวท่ีถูกเพาะให
งอก มีขนาดตุมตา (มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) แลวจึงหวานลงในกระทงนา ซ่ึงมีการเตรียมดิน
จนเปนเทือก  

 
การหวาน  
        ควรหวานใหสมํ่าเสมอท่ัวแปลง ขาวจะไดรับธาตุอาหาร แสงแดด และเจริญเติบโต 

สมํ่าเสมอกัน ทําใหไดผลผลิตสูง โดยเดินหวานในรองแคบๆ ท่ีทําไว เมล็ดพันธุท่ีใชหวานแตละแปลง
ยอย ควรแบงออกเปนสวนๆ ตามขนาดและจํานวนแปลงยอย เพ่ือเมล็ดขาวท่ีหวานลงไปจะไดสมํ่าเสมอ
ท่ัวท้ังแปลง ในนาท่ีเปนดินทรายมีตะกอนนอยหลังจากทําเทือกแลวควรหวานทันที กักน้ําไวหนึ่งคืน
แลวจึงระบายออก จะทําใหขาวงอกและจับดินดียิ่งขึ้น  

การหวาน สภาพการงอกและเจริญเติบโตหลังหวาน 



 
 

บทที ่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 
คณะผูจัดทําโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เรื่องคณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา ใช 

สถานท่ีและระยะเวลาและวิธีการดําเนินงานและมีเครื่องมือในการดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
สถานที่และระยะเวลา 
 สถานทีใ่นการจัดทําโครงงาน 

บานตุมเหนือ  หมู 8 ตําบลง้ิว    บานป หมู 7  ตําบลหงาว  และบานเวียงใต  หมู 15  ตําบลเวียง  
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาในการจัดทําโครงงาน 
เริ่มตั้งแตวันท่ี  25  กรกฎาคม  2554   ส้ินสุดวันท่ี  22  สิงหาคม  2554 

เคร่ืองมือในการดําเนินการ     
1.  ปฏิทินการปฎิบัติงาน 

ลําดับที ่ รายการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 รวมกลุม3 คน และศึกษาวิธีทําโครงงาน 25 ก.ค 54 คณะผูจัดทํา 
2 ประชุมวางแผนการทําโครงงาน 27 ก.ค 54 คณะผูจัดทํา 
3 คิดหัวขอโครงงาน 27 ก.ค 54 คณะผูจัดทํา 
4 เขียนโครงรางโครงงาน 28 ก.ค 54 คณะผูจัดทํา 
5 แบงหนาท่ีรับผิดชอบ 29 ก.ค 54 คณะผูจัดทํา 
6 วางแผนดําเนินงาน 29 ก.ค 54 คณะผูจัดทํา 
7 นําขอมูลเสนอตอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 1 ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 
8 ออกสํารวจหมูบานของตนเองโดยสํารวจคนละ 20 

ครอบครัว  โดยมีการบันทึกภาพนิ่งและถายทําวีดีโอ
ประกอบ 

2 - 10   ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 

9 เขียนโครงงาน 5  บท 11 - 13 ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 
10 นําขอมูลเสนอตอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 14 ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 
11 แกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 16 ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 
12 สงโครงงานฉบับแกไขอีกครั้ง 17 ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 
14 จัดทํารูปเลมท่ีสมบูรณพรอมแผงโครงงาน 18-20 ส.ค 54 คณะผูจัดทํา 
15 สรุปผล 22 ส.ค 54  

 



 
 

2.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
     2.1  อุปกรณท่ีใชในการสํารวจขอมูล 

แบบสอบถามขอมูลในการทํานาและกลองถายรูปและบันทึกวีดีโอ 
     2.2  ออกสํารวจขอมูล  โดยแยกเปน  3  หมูบาน  หมูบานละ  20  ครัวเรือน  ดังนี ้

บานตุมเหนือ  หมู 8 ตําบลง้ิว    บานป หมู 7  ตําบลหงาว  และบานเวียงใต  หมู 15   
ตําบลเวียง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

แบบสอบถามขอมูลในการทํานา 
 

แบบสอบถามขอมูลในการทํานา  ในป พ.ศ.  2553 
1.  ช่ือผูใหสัมภาษณ……………………….……………………..……………………………………… 

2.  ท่ีอยู…………………………………….…………………………………………………………… 
3.  ประกอบอาชีพในการทํานามากี่ป…….………………………………………………………..…… 
4.  ปลูกขาวในพ้ืนท่ีกี่ไร……………………….………………………………………………..……… 
5.  ปลูกขาวโดยทํานาดําหรือนาหวาน….……………………………………………………………… 
6.  ตนทุนในการทํานาท้ังหมดหรือตนทุนตอไร.……………………………………………….……… 
7.  ไดผลผลิตกี่ถัง………………………….…และราคาขายถังละกี่บาท……………………………… 
8.  ความคิดเห็นในการประกอบอาชีพชาวนา……………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
      ผูสัมภาษณ………………………………………. 
         ( เด็กหญิงกัลยรัตน  โนราช )  
      ผูใหสัมภาษณ……………………………………… 
         (…………………………………) 
     
 
งบประมาณ 
 300  บาท 
การประเมินงาน 

1.  สรุปบันทึกผลการดําเนินงานท่ีกําหนดในปฏิทิน 
2. เขียนสรุปและจัดทํารูปเลมโครงงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจของผูรับขอมูล 

 



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
โครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เรื่องคณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา ดําเนินการสํารวจและ

เก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องตนทุนการทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานา
แบบนาดําและนาหวานของคนในชุมชน  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน และสอบถาม
ขอมูลหมูบานละ  20  ครัวเรือน รวมชาวนา  60  ครัวเรือน  และไดนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง
การหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง มาใชในการ
ทําโครงงานในครั้งนี้  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ขอมูลทํานาดํา 
ที่ ชื่อ

หมูบาน 
จํานวน
ชาวนาที่
สัมภาษณ 

จํานวน
คน 

ที่ทํานา
ดํา 

(ไร) 

จํานวนนา
ที่ทํา

ทั้งหมด
(ไร) 

จํานวน
นาที่ทํา
นาดํา 
(ไร) 

ตนทุนการ
ทํานาดํา

ทั้งหมด/ไร 

ผลผลิต 
(ถัง) 

ราคาขาวที่ขาย
ได 

ถังละ 180  บาท 

1 บ า นตุ ม
เหนือ 
 

20 14 178 146 613,200 14,308 2,575,440 

2 บานเวียง
ใต 
 

20 15 153 92 377,200 10,304 1,854,720 

3 บานป 
 

20 13 138 83 348,600 8,051 1,449,180 

รวม 60 42 469 321 
 

1,339,000    32,663       5,879,340  

เฉลี่ย       4,171.34    101.75       18,315.70  
คิดเปนรอยละ 
 

70.00  68.44   339.08 

 
 



 
 

 
ขอมูลทํานาหวาน 
ที่ ชื่อ

หมูบาน 
จํานวน
ชาวนาที่
สัมภาษณ 

จํานวน
คน 

ที่ทํานา
หวาน 
(ไร) 

จํานวนนา
ที่ทํา

ทั้งหมด
(ไร) 

จํานวน
นาที่ทํา
นาหวาน 

(ไร) 

ตนทุนการ
ทํานาหวาน
ทั้งหมด/ไร 

ผลผลิต 
(ถัง) 

ราคาขาวที่ขาย
ได 

ถังละ 180  บาท 

1 บ า นตุ ม
เหนือ 
 

20 6 178 32 115,200 2,560 460,800 

2 บานเวียง
ใต 
 

20 5 153 61 225,700 4,514 812,520 

3 บานป 
 

20 7 138 55 195,250 4,125 742,500 

รวม 
 

60 18 469 148     536,150    11,199       2,015,820  

เฉลี่ย       3,622.64      75.67     13,620.41  
คิดเปนรอยละ 
 

30.00  31.56   275.89 

การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง 
แผนภูมิแทงแสดงรอยละจํานวนครัวเรือนการทํานาประเภทนาดําและนาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

68.44 %

31.565%
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แผนภูมิแทงแสดงจํานวนเงินตนทุนตอไรในการทํานาประเภทนาดําและนาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแทงแสดงจํานวนผลผลิตขาวตอไรเปนถังในการทํานาประเภทนาดําและนาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแทงแสดงรอยละกําไรในการจําหนายขาวในการทํานาประเภทนาดําและนาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,171.34 บาท 3,622.64  
บาท
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101.75 ถัง

75.67  ถัง
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339.08 %

275.89 %
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

โครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เรื่องคณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา สํารวจในเรื่องตนทุน
การทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานาแบบนาดําและนาหวานของคน
ในชุมชน  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน  มีวัตถุประสงค  ดังนี ้

1.  เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาดํา 
2.  เพ่ือเพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาหวาน 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและกําไรหรือผลผลิตของการทํานาดําและนาหวาน เปนขอมูลให

ผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนในการทําในในปตอไป 
4.  เพ่ือนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการหาคาเฉล่ียเลขคณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน 

และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง 
 

สรุปผลการศึกษา 
ขอมูลในเรื่องตนทุนการทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภทการทํานา

แบบนาดําและนาหวานของคนในชุมชน  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน และสอบถาม
ขอมูลหมูบานละ  20  ครัวเรือน รวมชาวนา  60  ครัวเรือน  รายละเอียดดังนี้ 

1. ชาวนา  จํานวน  60  ครัวเรือน  ทํานาดํา   42  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  70.00 
2. ชาวนา  จํานวน  60  ครัวเรือน  ทํานาหวาน   18  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  30.00 
3. การลงทุนในการทํานาประเภทนาดํามีตนทุนสูงกวานาหวาน  คือ 

โดยจากตนทุนทํานาดํา  มีคาเฉล่ียตอไร  คือ  4,171.34  บาท   
โดยจากตนทุนทํานาหวาน มีคาเฉล่ียตอไร  คือ  3,622.64  บาท   

4. ผลผลิตในการทํานาประเภทนาดํา    มีผลผลิตท่ีสูงกวานาหวาน  คือ 
ผลผลิตทํานาดํา   มีจํานวนขาวท่ีไดเปนถังตอไร  มีคาเฉล่ียคือ  101.75 
มีกําไรในการจําหนายขาว   คิดเปนรอยละ  339.08 
ผลผลิตทํานาหวาน   มีจํานวนขาวท่ีไดเปนถังตอไร  มีคาเฉล่ียคือ  75.67  
มีกําไรในการจําหนายขาว   คิดเปนรอยละ  275.89 
 
 
 
 



 
 

 
อภิปรายผล   

จากการทําโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เรื่องคณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ไดสํารวจการทํานาของชาวนาในชุมชน  
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน  60  ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การทํานาดําสูงกวาการทํานาหวานโดยคิดจากการสํารวจและการสัมภาษณชาวนา  การทํานาดํา
คิดเปนรอยละ  70.00  การทํานาหวาน  คิดเปนรอยละ  30.00   ไดผลผลิตหรือกําไรจากการทํานาดําจาก
การจําหนาย  คิดเปนรอยละ  339.08  ไดผลผลิตหรือกําไรจากการทํานาหวานจากการจําหนาย  คิดเปน
รอยละละ  278.89   

จากขอมูลดังกลาวควรนําขอมูลไปท่ีเผยแพรใหผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผน
ในการทําในในปตอไปและคณะผูจัดทําเกิดความรูในเรื่องการคิดหาคาเฉล่ีย  และรอยละมาใชใน
ชีวิตประจําวันและเกิดองคความรูท่ียั่งยืนตอไป 

   
ขอเสนอแนะ 

1.  สํารวจขอมูลในเรื่องตนทุนการทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภท 
การทํานาแบบนาดําและนาหวานของคนในชุมชน  โดยสํารวจจํานวนครัวเรือนใหมากกวานี้เพ่ือเปน
ขอมูลท่ีแมนยําและชัดเจน และกระจายไปใหท่ัวถึงทุกหมูบานในอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

2. นําขอมูลไปเผยแพรใหกวางขวางใหท่ัวถึงเพ่ือใหชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนในการทํา 
ในในปตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บรรณานุกรม 

   
กระทรวงศึกษาธิการ.  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  หนังสือเรียนรายวิชา 
                เพ่ิมเติม  คณิตศาสตร  เลม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  . 
               พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2552. 
Htt://khn-rsc.ricethailand.go.th 
Htt://www.panyathai.on.th 
Htt://www.thaigoodview.com 
Htt://www.trueplookpanya.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panyathai.on.th
http://www.thaigoodview.com
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาพกิจกรรมการออกสํารวจชาวนาโดยแยกกันออกสํารวจและรวมกัน 3 คน  ออกสํารวจ 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดทํารูปเลมและแผงโครงงาน 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

แบบสอบถามขอมูลในการทํานา 
ในป พ.ศ.  2553   

 

1.  ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………….……………………..……………………………………… 

2.  ที่อยู…………………………………….…………………………………………………………… 

3.  ประกอบอาชีพในการทํานามากี่ป…….………………………………………………………..…… 

4.  ปลูกขาวในพ้ืนที่กี่ไร……………………….………………………………………………..……… 

5.  ปลูกขาวโดยทํานาดําหรือนาหวาน….……………………………………………………………… 

6.  ตนทุนในการทํานาทั้งหมดหรือตนทุนตอไร.……………………………………………….……… 

7.  ไดผลผลิตกี่ถัง………………………….…………………………………………………………… 

8.  ความคิดเห็นในการประกอบอาชีพชาวนา……………………….…………………………………… 

……………………….……………………………………………………….………………………… 

 

      ผูสัมภาษณ………………………………………. 

         ( เด็กชายอภิเดช   เจริญทรัพย ) 

     ผูใหสัมภาษณ…………………………… 

        (…………………………………………) 

     

 

 



 
 
หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนี้การทํานาของพ่ีนองเกษตรกรสวนใหญจะเนนที่
การไดผลผลิตสูงเปนสําคัญ ดังนั้นก็จะทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซึ่งผลผลิต 
โดยไมไดคํานึงถึงตนทุน จนบางคร้ังเมื่อมีการคํานวณดูแลวไมมีกําไรเลย  
ครอบครัวของผูจัดทําโครงงานมีอาชีพเกษตรกร คุณพอและคุณแมมีอาชีพ
ทํานาและทําไรตามฤดูกาล  รวมถึงญาติพ่ีนองและคนในหมูบาน และใน
บางปพอถึงฤดูกาลทํานา  คุณพอ  คุณแม  ญาต ิและคนในหมูบานก็จะปรึกษา
กันในเร่ืองการทํานา วาปนี้จะทํานาหวานหรือนาดํา การใชพันธุขาวอะไร ใช
ปุยอะไร เก็บเกี่ยวดวยวิธีใด และตองเตรียมเงินกี่บาทในการทํานาในปนี ้  
และราคาขาวปนี้เปนอยางไร ผูที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรไมคอยจะ
สนใจที่จะเก็บขอมูลรายรับ-รายจายในครัวเรือนของตนไว จึงไมรูรายได
รายจายในการดําเนินงานจริง ๆ ถาถามชาวนาวาปนี้ไดกําไรเทาไร มักจะ
ตอบวา "ก็พอไดบาง" แตไมรูวาจะคุมกับทุนที่ลงไปหรือไม  ถาชาวนาไทย
จะเปนผูสนใจในการจดบันทึกขอมูล เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของตน เชน การจดคาใชจายเกี่ยวกับคาปุย คายา คาเมล็ดพันธุ 
คาแรงงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได ก็อาจจะ
นํามาเปนประโยชนในการตัดสินใจคร้ังตอไปวา ควรจะแกไขปรับปรุงใน
สวนใดจึงจะทําไดดี เมื่อพิจารณาแลววาใหผลตอบแทนสูงกวา 

คณะผูจัดทํามีความสนใจอยากทราบวาถาดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพทํานาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัว
ขาพเจาทําใหมีรายรับรายจาย  ใชเงินในการลงทุน  เหลือกําไรเทาไร  มี
วิธีการดําเนินงานอยางไรของครอบครัวที่ไมทําใหเปนหนี้สิน  เหลือเงินไว
ใชจายตลอดไป  โดยนําความรูวิชาคณิตศาสตรซึ่ง เปนสาขาวิชาที่มี
ความสําคัญตอมนุษยมาก และเปนวิชาที่มนุษยทุกคนตองเรียนรูเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและเปนเคร่ืองมือที่จะเรียนรู ชวยฝกฝนใหนักเรียน
รูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบ  มีเหตุผล วิชาที่มีความสําคัญวิชาหนึ่ง
เพราะสามารถนําไปใชประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวันเปนพ้ืนฐาน

ในการดํารงชีวิตและเปนเคร่ืองมือที่จะเรียนรู ชวยฝกฝนใหนักเรียนรูจักคิด
แกปญหาอยางเปนระบบ  มีเหตุผล วิชาที่มีความสําคัญวิชาหนึ่งเพราะ
สามารถนําไปใชประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวัน  

คณะผูจัดทําจึงมีความสนใจในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ในเร่ืองตนทุนการทํานาและกําไรหรือผลผลิตในการทํานาโดยแยกประเภท
การทํานาแบบนาดําและนาหวานของคนในชุมชน  อําเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย และไดนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเร่ืองการหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง มา
ใชในการทําโครงงานในคร้ังนี้ 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิต
การทํานาดํา 

2.  เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิต
การทํานาหวาน 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและกําไรหรือผลผลิตของการทํานาดํา
และนาหวาน เปนขอมูลใหผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนใน
การทําในในปตอไป 

4.  เพ่ือนําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเร่ืองการหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต  รอยละในชีวิตประจําวัน และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดศึกษาและขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาดํา 
2.  ไดศึกษาขอมูลตนทุนและกําไรหรือผลผลิตการทํานาหวาน 
3.  เปรียบเทียบตนทุนและกําไรหรือผลผลิตของการทํานาดํา

และนาหวาน เปนขอมูลใหผูปกครองและชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนใน
การทําในในปตอไป 

4.  นําความรูในวิชาคณิตศาสตรในเร่ืองการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต  
รอยละ และการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง  ไปใชในชีวิตประจําวัน 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ    
 ในการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสํารวจ เร่ือง
คณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา คณะผูจัดทํา ไดศึกษาขอมูลจากหนังสือวิชา
คณิตศาสตร จากอินเทอรเน็ต และไปสัมภาษณคนในชุมชนที่มีอาชีพทํานา 
หัวขอดังนี ้

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต 
2. รอยละในชีวิตประจําวัน 
3.  การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิแทง  
4.  การทํานาดํา 
5. การทํานาหวาน 

วิธีการดําเนินงาน 
 สถานท่ีในการจัดทําโครงงาน 

บานตุมเหนือ  หมู 8 ตําบลงิ้ว    บานป หมู 7  ตําบลหงาว  และ
บานเวียงใต  หมู 15  ตําบลเวียง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาในการจัดทําโครงงาน 
เร่ิมตั้งแตวันที ่ 25  กรกฎาคม  2554  สิ้นสุดวันที ่ 22  สิงหาคม  

2554 
เคร่ืองมือในการดําเนินการ     
1.  ปฏิทินการปฎิบัติงาน 
2.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
     2.1  อุปกรณที่ใชในการสํารวจขอมูล 
แบบสอบถามขอมูลในการทํานาและกลองถายรูปและบันทึก

วีดีโอ 
     2.2  ออกสํารวจขอมูล  โดยแยกเปน  3  หมูบาน  หมูบานละ  

20  ครัวเรือน  ดังนี้บานตุมเหนือ  หมู 8 ตําบลงิ้ว    บานป หมู 7  ตําบลหงาว  
และบานเวียงใต  หมู 15  ตําบลเวียง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 



 
 

จากการทําโครงงานคณิตศาสตร  ประ เภทสํารวจ  เ ร่ือง
คณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  
โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ไดสํารวจการทํานาของชาวนาในชุมชน  อําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย จํานวน  3  หมูบาน  60  ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การทํานาดําสูงกวาการทํานาหวานโดยคิดจากการสํารวจและ
การสัมภาษณชาวนา  การทํานาดําคิดเปนรอยละ  70.00  การทํานาหวาน  
คิดเปนรอยละ  30.00   ไดผลผลิตหรือกําไรจากการทํานาดําจากการจําหนาย  
คิดเปนรอยละ  339.08  ไดผลผลิตหรือกําไรจากการทํานาหวานจากการ
จําหนาย  คิดเปนรอยละละ  278.89   

จากขอมูลดังกลาวควรนําขอมูลไปที่เผยแพรใหผูปกครองและ
ชุมชนไดทราบเพ่ือการวางแผนในการทําในในปตอไปและคณะผูจัดทําเกิด
ความรูในเร่ืองการคิดหาคาเฉลี่ย  และรอยละมาใชในชีวิตประจําวันและเกิด
องคความรูที่ย่ังยืนตอไป 
การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง 

แสดงรอยละจํานวนครัวเรือนการทํานาประเภทนาดําและนาหวาน 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนเงินตนทุนตอไรในการทํานาประเภท 
นาดําและนาหวาน 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนผลผลิตขาวตอไรเปนถังในการทํานาประเภท 
นาดําและนาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแทงแสดงรอยละกําไรในการจําหนายขาวในการทํานาประเภท 
นาดําและนาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสํารวจและดําเนินการจัดโครงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

เร่ือง  คณิตศาสตรกับวิถีชีวิตชาวนา 

 
 

 
จัดทําโดย 

 
         เด็กชายอภิเดช เจริญทรัพย ม.1/10 

                           เด็กหญิงจุฬาลักษณ  อินตะสิน ม.1/10 
                           เด็กหญิงกัลยรัตน    โนราช                   ม.1/11 

ครูท่ีปรึกษา 
  ครูพัฒนา   ประธานราษฎร 

                                       ครูรัตติยา  วงศวุฒิ 
 

ปการศึกษา  2554 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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