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บทที่ 1
บทนำ
ทีม่ ำและควำมสำคัญของโครงงำน
โครงงานมหัศจรรย์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ ได้จดั ทาขึ้นโดยความอยากรู ้ และความสนใจของนักเรี ยน ว่าน้ า
ดื่มสมุนไพรมีประโยชน์อะไรบ้าง มีวธิ ีการทาอย่างไร สามารถทาเองได้ไหม ประกอบกับโรงเรี ยนบ้านดอยคา
เป็ นโรงเรี ยนที่มีแหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นธรรมชาติ มีแหล่งสมุนไพรมากมาย สามารถหาวัสดุจากธรรมชาติได้ง่าย
เหมาะกับการทาน้ าดื่มสมุนไพรหลายชนิด และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคนอื่นๆ ได้เรี ยนรู้ดว้ ย ซึ่งจะ
เป็ นการพัฒนาศักยภาพให้นกั เรี ยน เป็ น คนเก่ง คนดี มีความสุ ข สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จกั
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข อันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนรู้จกั ประโยชน์ของสมุนไพรในท้องถิ่น
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั บริ โภคน้ าดื่มที่มีประโยชน์
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อโครงงาน

สมมุติฐำนกำรค้ นคว้ ำ
เมื่อนักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้มีความรู้เรื่ องน้ าดื่มสมุนไพรที่ดีแล้ว นักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้

ขอบเขตกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรในท้องถิ่น

ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตัวแปรต้น การส่ งเสริ มให้ดื่มน้ าสมุนไพรและให้ความรู้ประโยชน์ของน้ าสมุนไพร
2. ตัวแปรตาม นักเรี ยนรู ้จกั ประโยชน์ของน้ าสมุนไพรและรู ้จกั เลือกบริ โภคน้ าสมุนไพร
3. ตัวแปรควบคุม สู ตรน้ าดื่มสมุนไพรที่ถูกหลักอนามัย

ระยะเวลำดำเนินกำร

ปี การศึกษา 2553

งบประมำณ

100

บาท
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บทที่ 3
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรดำเนินงำน
วัสดุและอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หม้อ
สมุนไพรที่สามารถนามาทาน้ าได้
น้ า
ทับพี
ไม้ขีดไฟ
ถ่าน
หม้อดินใส่ น้ าสมุนไพร
กระบวยตักน้ า
น้ าตาล

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
วิธีการทดลองแบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมกำรและทดลองปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาแหล่งสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นที่สามารถนามาทาน้ าดื่มสมุนไพรได้
ศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรชนิดต่างๆที่มีในท้องถิ่น
หาสู ตรการทาน้ าสมุนไพรจากในอินเตอร์ เน็ตหรื อจากผูร้ ู ้
รวบรวมข้อมูลสู ตรการทาน้ าสมุนไพร
ทดลองทาน้ าสมุนไพรตามสู ตรที่ได้มา
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็ นโครงงาน

ระยะที่ 2 ขั้นเผยแพร่
1. จากการศึกษาเรื่ องประโยชน์ของสมุนไพร ชนิ ดต่างๆแล้ว จัดทาเป็ นเอกสารแผ่นพับ และนาเสนอ
เป็ นเกร็ ดความรู้ออกรายการโทรทัศน์ ทรู ปลูกปั ญญาตอนพักเที่ยงแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านดอยคา
2. ทาน้ าดื่มให้นกั เรี ยนได้ลองรับประทาน พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของน้ าดื่มชนิดนั้นแก่นกั เรี ยน ทา
วันละ 1 น้ า
3. สอบถามความพึงพอใจต่อน้ าดื่มสมุนไพรของครู และนักเรี ยน
4. สรุ ปผลการทากิจกรรม
5. จัดทารายงานและเผยแพร่
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้ อแนะนำ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาโครงงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงงานเรื่ องมหัศจรรย์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านดอยคา อ.ทากาศ จ.ลาพูน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อให้
นักเรี ยนรู้จกั ประโยชน์ของสมุนไพรในท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั บริ โภคน้ าดื่มที่มีประโยชน์ และเพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อโครงงาน โดยผูศ้ ึกษาได้นาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลกำรดำเนินงำน
1. จากการศึกษาการทาโครงงานมหัศจรรย์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ ปรากฏผลดังนี้ ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมมี
ระดับความพึงพอใจต่อโครงงานนี้ในระดับมากที่สุด เป็ นเพราะได้รับความรู ้เรื่ องน้ าดื่มสมุนไพรเป็ นอย่างมาก
ทราบถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรมากขึ้นและสามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็ นอย่างดี
2. นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจต่อโครงงานมหัศจรรย์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับมาก

อภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
1. จากการทาโครงงานเรื่ อง มหัศจรรย์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จาก
โครงงานนี้เป็ นอย่างมาก เพราะได้ดื่มน้ าสมุนไพรที่มีในบริ เวณท้องถิ่น ได้รับความรู ้จากน้ าสมุนไพรที่บริ โภค
และที่สาคัญนักเรี ยนสามารถนาความรู ้เรื่ องสมุนไพรในท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันอีกด้วย
นอกจากนี้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมยังมีความพึงพอใจให้ทาโครงการนี้ต่อไปและให้มีการขยายโครงการนี้สู่ชุมชนต่อไป
2. นักเรี ยนที่ทาโครงงานมีระดับความพึงพอใจต่อโครงงานมหัศจรรย์น้ าดื่มเพื่อสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับ
มาก อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอนมีการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และจัดหาได้ง่ายและผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมทาให้ ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเป็ นสุ ข

ประโยชน์ ของกำรดำเนินงำน
1. ได้รู้จกั น้ าดื่มสมุนไพรมากขึ้น
2. ได้รับความรู ้เรื่ องสมุนไพรกันทัว่ หน้า
3. ได้ประสบการณ์ในการทาน้ าสมุนไพร

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรขยายกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมให้มากกว่านี้
2. น้ าสมุนไพรควรมีความหลากหลายมากขึ้น
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ขั้นตอนการทา
1. เตรียมวัสดุ – อุปกรณ์
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2. ลงมือปฏิบัตงิ ำน
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3. ผลงำนทีไ่ ด้
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4. สรุปและอภิปรำยผล
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ผู้รับผิดชอบโครงงำน

ด.ญ.พัชริ นทร์ ทนะเงิน

ด.ญ.ใบเงิน ยะบึง

ด.ญ.สกาวรัตน์ พรมกาศ

