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การเขียนรายงานโครงงาน 

อรุณศรี เตชะเรืองรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



ส่วนประกอบของรายงานโครงงาน 
ส่วนประกอบตอนต้น    

ส่วนเนื้อหา   

ส่วนประกอบตอนท้าย 



ส่วนประกอบตอนต้น 
ปก    

กิตติกรรมประกาศ   

บทคัดย่อ 

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา  สารบัญรูปภาพ) 



ปก 

ชือ่โครงงาน  สญัญาณไฟไมเ่ทีย่ง 

ชือ่ผูท้ าโครงงาน 1.  นายไชยพศ พชระพงศกุล   

   2.  นายปญัจพล ไทยปยิะ  

   3.  นายสมศกัดิ ์ ค ามัน่   

               ม.5/1   โรงเรยีนอตุรดติถ์ จงัหวัดอตุรดติถ์ 

ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษา ครูอรุณศรี เตชะเรืองรอง 

โครงงานคณติศาสตร ์ประเภทส ารวจ 



กติตกิรรมประกาศ 

        ในการท าโครงงานคณติศาสตรก์ลุ่มขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคณุ

ต ารวจจราจรทกุท่านทีใ่ห้ขอ้มลูและความสะดวกในการท าโครงงาน  

อาจารยอ์รณุศร ี    เตชะเรอืงรอง  ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางในการท าโครงงานคณติศาสตร ์ คณุพอ่คณุแมท่ีใ่หก้าร

สนบัสนนุงบประมาณในการท าโครงงาน  และขอบคุณเพือ่น ๆ ทกุคน  

ในหอ้ง  5/1  ทีใ่หค้วามช่วยเหลือ  ตลอดจนค าแนะน าที่เปน็

ประโยชนใ์นการท าโครงงานคณติศาสตร ์



บทคัดย่อ 
จากการสงัเกตของกลุม่ขา้พเจา้เกีย่วกบัการจราจรบรเิวณสีแ่ยกด้านหน้าโรงเรยีนทีม่ีสัญญาณไฟจราจร  

จะมีบางชว่งเวลาทีก่ารจราจรนั้นติดขดัมากท าใหก้ลุม่ข้าพเจ้าอยากทราบปญัหาเกีย่วกบัสาเหตทุี่ท าให้

การจราจรตดิขดั  จึงไปสงัเกตบรเิวณสีแ่ยกทีม่ีสัญญาณไฟจราจร  พบวา่การตั้งเวลาสญัญาณไฟ

จราจรไมไ่ดส้ดัสว่นกบัปรมิาณรถในแตล่ะเส้นทาง  ทุกเสน้ทางจะใช้การตัง้เวลาของสญัญาณไฟ

จราจรเทา่กัน  กลุม่ของขา้พเจา้ไดบ้ันทึกระยะเวลาในการเปดิสญัญาณไฟจราจรในแตล่ะชว่งปรมิาณ

รถทีผ่่านในถนนสายส าคญั ๆ  พบวา่  ประชาชนสว่นมากมาท างานหรอืมาโรงเรยีนดว้ยรถส่วนตวั  

ผ่านสีแ่ยกไฟจราจรบรเิวณหน้าโรงเรยีนอุตรดติถ์  ถนนอินใจมี  มากทีส่ดุ  ชว่งเวลาทีผ่่านมา  

คือ  16.15 – 16.30  น.  จ านวนรถที่ผา่นเฉลีย่  33.7  คัน  ตอ่  1 รอบ  และถนนศลิาอาสน์  

มีจ านวนรถผา่นนอ้ยทีส่ดุ  คอื  18.1  คัน  ตอ่  1  รอบ  สญัญาณไฟจราจรใชเ้วลาในการเปดิไฟ

เขยีวเทา่กนั  คอื  30  วินาที  วิธแีกไ้ข  ควรเพิ่มเวลาการเปดิสญัญาณไฟเขยีวจาก  30  วนิาที  

เปน็  40  วนิาท ี และถนนศลิาอาสน์  ควรลดเวลาการเปดิสญัญาณไฟเขยีวจาก  30  วินาที  

เปน็  20  วนิาท ี ส าหรบัสญัญาณไฟจราจรในบรเิวณอื่น ๆ เหมาะสม 



สารบัญ 

เรือ่ง        หน้า 

บทคัดยอ่         ก 

บทที ่ 1           

 ที่มาและความส าคญัของโครงงาน       1 

 วัตถุประสงค์         3 

 ขอบเขตโครงงาน       3 

 ข้อตกลงเบื้องต้น       3 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      4 

                    ฯลฯ 



ส่วนเนื้อหา 
บทที่ 1  บทน า 

บทที่ 2  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 3  วิธีด าเนินการ 

บทที่ 4  ผลการด าเนินการ 

บทที่ 5  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 



LOGO 

รายละเอียดของบท 



LOGO 

คุณท าอะไร? 
สัญญานไฟจราจร 

สัญญาณไฟไม่เที่ยง 



บทที่ 1 

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน    
วัตถุประสงค์   

ขอบเขตโครงงาน 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



LOGO 

ที่มาและความส าคัญโครงงาน 

ท าไมต้องท าเรื่องนี ้



LOGO 

เป็นการอธิบายถึงเหตุผลหรอืสาเหตุที่เราเลือกท าโครงงานนี ้

และมีหลักการหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องหรือมผีู้ที่เคยศึกษามาก่อน   

หรือเหตุผลอื่น ๆ ตามที่เราไปศึกษามา 

ที่มาและความส าคัญโครงงาน 



LOGO 

ที่มาและความส าคญัโครงงาน 

จากการสงัเกตของกลุ่มขา้พเจ้าเกี่ยวกับการจราจรบริเวณสี่แยก
ด้านหน้าโรงเรียนที่มีสัญญาณไฟจราจร  จะมีบางช่วงเวลาที่
การจราจรนั้นติดขัดมากท าให้กลุ่มข้าพเจ้าอยากทราบปัญหาเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ท าให้การจราจรติดขัด  จึงไปสังเกตบริเวณสี่แยกที่มี
สัญญาณไฟจราจร  พบว่าการตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรเท่ากัน  
กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการทราบว่าการตั้งระยะเวลาสัญญาณไฟ
จราจรเป็นเวลานานเท่าใด  จึงจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรไดด้ีที่สุด 



วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจร

บริเวณหน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ 



ขอบเขตของโครงงาน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตด้านเวลา 

ขอบเขตด้านสถานที่ 

ขอบเขตของประชากร   



ขอบเขตของโครงงาน 

ใช้เฉพาะเนื้อหา ม...... 

 ใช้เฉพาะนักเรียน ม...... 
 

 

   



ข้อตกลงเบื้องต้น 

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ 
สัญญาณไฟจราจร  
  บริเวณ สี่แยกหน้าโรงเรียนฯลฯ 
  ช่วงเวลาที่สังเกต 

     
   



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารป้าด า 

เป็นการประยุกต์ 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  



     บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ  

   โครงงานเรือ่ง สญัญาณไฟไมเ่ทีย่ง ผูจ้ดัท าโครงงานด าเนนิการตามขั้นตอนดงันี้  

   3.1  ศึกษาคน้คว้าและรวบรวมเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วข้อง 

   3.2  ออกแบบวธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล  

   3.3  สงัเกตเสน้ทางจราจรทีม่ีปัญหา 

   3.4  ออกแบบสอบถามเกีย่วกับปัญหาการจราจร 

   3.5  น าแบบสอบถามสุม่ถามผู้เกีย่วขอ้ง 

              ฯลฯ 

 
  

 



บทที่ 4 
ผลการด าเนนิงาน  
    โครงงานเรือ่ง สญัญาณไฟไมเ่ทีย่ง ผูจ้ัดท าโครงงานไดผ้ลการด าเนนิงานมีดงันี้ 

 ตาราง 1  แสดงจ านวนผูใ้ชย้านพาหนะในการเดินทางมาท างานหรอืมาโรงเรียน 

 

  
  
 

 

 

 

จากตาราง  1  พบว่า  ประชาชนทีใ่ชย้านพาหนะในการเดินทางมาท างานหรอื

มาโรงเรยีนมากทีสุ่ด  คอื  รถจกัรยานยนต ์ จ านวน  37  คน  และเดินมา

ท างานหรอืมาโรงเรียนนอ้ยทีส่ดุ  คอื  5  คน 
  

 

ยานพาหนะ จ านวนคน 

รถจกัรยานยนต์ 37 

รถยนต ์ 10 

เดิน 5 



บทที่ 5 
สรปุผลและขอ้เสนอแนะ  

    โครงงานคณติศาสตรเ์รือ่ง สญัญาณไฟไมเ่ทีย่งผูจ้ดัท าโครงงานไดส้รปุผลการ
ด าเนนิงานดงันี ้ 

5.1  วัตถปุระสงคข์องโครงงานเพื่อเป็นแนวทางในการแกป้ญัหาการจราจรบรเิวณ
หน้าโรงเรยีนอตุรดติถ์ 

5.2  ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
   - ศึกษาคน้คว้าและรวบรวมเอกสารขอ้มลูที่เกีย่วขอ้ง 

      - ออกแบบวธิีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

      - สงัเกตเสน้ทางจราจรทีม่ปีญัหา ฯลฯ 
 

    

 
  
 

 

 



5.3  สรปุผลการด าเนนิงาน 

   จากผลการศกึษาคน้คว้าพบว่า 

  1.  ประชาชนทีใ่ชย้านพาหนะในการเดนิทางมาท างานหรอืมาโรงเรียนมาก

ทีสุ่ด  คอื  รถจกัรยานยนต ์ จ านวน  37  คน  และเดินมาท างานหรอืมา

โรงเรยีนนอ้ยทีส่ดุ  คอื  5  คน 

  2.  ช่วงเวลาทีผู่ใ้ชย้านพาหนะในการเดนิทางผา่นสีแ่ยกจราจรมากทีส่ดุ  คอื  

ช่วงเวลาประมาณ  16.15 -  16.30  น.  จ านวน  33  คน  และช่วงเวลา

ประมาณ 16.30 -  16.45  น.  นอ้ยทีส่ดุ  คอื  13  คน 

    3.  จ านวนผู้ใชเ้สน้ทางทีม่สีญัญาณไฟจราจรบริเวณสีแ่ยกโรงเรยีนอตุรดติถม์ี

ปรมิาณมากทีส่ดุ  คอื  20  คน  และบริเวณสีแ่ยกหนองผานอ้ยทีส่ดุ คอื 10 คน 

 
  

 



ขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงงาน 

 1. ส าหรับผู้ทีส่นใจในโครงงานลักษณะนีค้วรไปทดลองกบั

บรเิวณสีแ่ยกทีม่ีสัญญาณไฟจราจร  มีจ านวนรถที่ผ่าน

ค่อนขา้งคงที ่ และไมม่ีเจ้าหน้าทีจ่ราจรควบคมุสญัญาณไฟ

จราจร 

  2. น าผลการศึกษาคน้คว้าไปใหเ้จา้หนา้ทีจ่ราจรและทดลอง

เปดิสัญญาณไฟ (ไฟเขยีว)  ตามระยะเวลาก าหนดในแต่ละ

ถนน 

    

 

  



ส่วนประกอบตอนท้าย 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก   

    - ประวัติผู้จัดท า (มีหรือไม่มีก็ได้) 

    -  ข้อมูลที่เก็บมาแต่ไม่ได้ใส่ในบท 



บรรณานกุรม 

   อเนก   หิรญั.   2543.  คณติศาสตร ์ ม. 6  ค 016.  กรงุเทพ  :  ส านกัพมิพ์

ฟิสิกสเ์ซ็นเตอร์. 

ภาคผนวก 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 


