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บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้ และทศันคตกิารท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็น
เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจเข้าร่วม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการท าน ้าฟักข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ใบความรู้ 
แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยั พบว่า ผลฟักขา้วมสีรรพคุณทางยาทีช่่วยยบัยัง้ไม่ใหเ้กดิโรค จงึเหมาะแก่การทีจ่ะ
น าผลฟักขา้วมาท าเป็นน ้าเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายได้ ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบัพอใช ้( �̅�=7.17) และ
หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก ( �̅�=17.97) และนิสิตมีทัศนคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=3.62) และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.31) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีวามรูแ้ละทศันคตมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to study the using making Gac juice as a beverage for 
nourishing the body, and to study and compared knowledge and the attitudes before and after promoting 
the using making Gac juice as a beverage for nourishing the body. The sample used in the study were 
30 undergraduate students in 2nd year, Environmental Education Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahasarakham University which were obtained by voluntary sampling. The research tools included 
promoting the using making Gac juice as a beverage for nourishing the body, knowledge sheet, knowledge 
tests and attitude test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired t-test. The results showed that Gac fruit has medicinal properties that help prevent 
disease. Therefore, it is suitable to bring gac fruit to make water as a beverage for nourishing the body. 
Before promoting, the students had knowledge at a fair level. (�̅�= 7.17) and after promotion, students had 
knowledge in a very good level. (�̅�=17.97). Before the promotion, the attitude was at low level. (�̅�= 3.62) 
and after the promotion, the students had the attitude at the highest level. (�̅�= 4.31). when comparing the 
average scores before and after, it found that students had more knowledge and attitudes than before 
promotion statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบนัประเทศไทยเกิดการตื่นตัวด้านสุขภาพ
เป็นอย่างมากเพราะผูค้นในสมยันี้ก่อเกดิการเป็นโรคได้
ง่ายกับการใช้ชีวิตประจ าวนัซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และร่างกายทัง้ส่วนภายในและภายนอก การรกัษาโรค
โดยไม่ใช้ยา หรือที่เรียกว่าธรรมชาติบ าบัดในปัจจุบนั
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการดื่มน ้า
พชืผกัและผลไมส้ดทีเ่ป็นขบวนการส าคญัของธรรมชาติ
จึงมีความปลอดภัยมากกว่าส่วนผสมที่เจือปนด้วย
สารเคม ีฟักขา้วจงึเป็นพชืผกัผลไมท้ีผู่ค้นก าลงัให้ความ
สนใจเนื่องจากฟักข้าวเป็นพืชพื้นบ้านที่สามารถขึ้นได้
ง่ายแม้ตามรัว้บ้านหรือตามต้นไม้ต่าง  ๆ ผู้คนจึงได้
เล็งเห็นประโยชน์และน าผลของฟักข้าวมาท าเป็นการ
สกดัน ้าฟักขา้วทีช่่วยบ าบดัและรกัษาโรคบางชนิดไดเ้ป็น
อย่างดี การดื่มน ้ าฟักข้าวเป็นประจ ายังช่วยท าให้มี
ผวิพรรณดูเปล่งปลัง่สดใส และท าใหผ้วิดูมสุีขภาพดแีละ
เรยีบเนียนเพราะฟักขา้วจะอุดมไปดว้ยประโยชน์ของทุก
ส่วน (กรณ์กาจน์ ภมรประวตั,ิ 2556: 48) 
 ฟักข้าว พบมากในเขตภาคเหนือและภาคกลาง
ซึ่งหมอพื้นบ้านใชภู้มปัิญญาในการท าน ้าฟักขา้วเป็นยา
รักษาโรคและอาหารซึ่งผลฟักข้าว มีรสชาติที่คล้าย
มะละกอ ในส่วนรสชาติของฟักข้าวมีความอร่อยจึง
สามารถน ามาปรุงแต่งและนิยมน ามาท าเป็นเครื่องดื่ม
จ าก ฟักข้ าว  ทั ้ง นี้ เ นื่ อ ง จากฟักข้าวอุ ดมไปด้วย 
เบตา้แคโรทนีโดยเยื่อเมลด็ของฟักขา้วนัน้มปีรมิาณเบตา้
แคโรทีนสูงซึ่งสารนี้เป็นสารตัง้ต้นของวิตามนิเอมีส่วน
ช่วยบ ารุงสายตาได้เป็นอย่างดีและยงัท าหน้าที่เสมอืน
เป็นสารต้านอนุมูนอิสระและยังได้รับทัง้วิตามินซี  
แคลเซี่ยม เหล็กและไฟเบอร์ อีกด้วย นอกจากจะน ามา
เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพฟักข้าวยังมีการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น สบู่ฟักข้าว 
โลชัน่ฟักขา้ว และ เคก้ฟักขา้ว ถา้จะพดูถงึในเรื่องต้นทุน
การปลูกฟักขา้วเป็นการลงทุนทีน้่อยมาก อย่างตอนทีใ่ช้
ปลูกในช่วงเริ่มแรกอาจจะใช้ต้นยูคาลิปตสั ที่มีในพื้นที่ 
หรือต้นไผ่ ครัน้พอพื้นที่ในที่สวนพืชผกัสวนครวั ค่อย
เปลี่ยนเป็นเสาปูน เพื่อให้เกิดความทนทาน แข็งแรง 
สามารถต้านทานกระแสลม ทัง้นี้พบว่าตอนนี้ ฟักข้าว
ได้รบัความสนใจมาก มกีารขยายพื้นที่ปลูกไปยงัหลาย

พืน้ทีข่องประเทศไทย ในความเป็นจรงิมกีารปลูกฟักขา้ว
กันมายาวนานเพียงแต่ไม่ได้มีการจดัรูปแบบที่ชดัเจน 
ในช่วงภายหลงัเมื่อน าเขา้สู่ระบบอย่างถูกต้อง และมกีาร
พฒันาจนไดม้าตรฐานกเ็ริม่เหน็ภาพทีช่ดัเจนในเรื่องการ
นิยมที่น าฟักข้าวมาเป็นเครื่องดื่มและแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑ์ อกีทัง้การปลูกฟักขา้วยงัไดเ้ปรยีบกว่าแหล่ง
อื่น เพราะสามารถได้ผลผลติตลอดทัง้ปี ต่างจากทีอ่ื่นที่
ต้องหยุดในบางช่วง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาล (พชัริน  
ส่งศร,ีและคณะ : 2557 : 16) 
 จากการศกึษาในปัจจุบนั มกีารน าน ้าฟักขา้วมา
ใชป้ระโยชน์อย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ การน าน ้าฟักขา้วมา
แช่ผวิเพราะในฟักขา้วมสีารต้านอนุมูลอิสระสูง จงึช่วย
ปกป้องเซลล์จากการถูกท าลาย ปกป้องผวิจากแสงแดด 
ชะลอการเกิดริ้วรอยท าให้ดูอ่อนเยาว์กว่าวยั แก้ปัญหา
ผิวแห้งกร้านและบ ารุงผวิพรรณให้เนียนนุ่ม และมีการ
พบว่าเมล็ดฟักขา้วที่มกีารแปรรูปขัน้ตอนเป็นเครื่องดื่ม 
มสีรรพคุณเป็นโปรตีนที่มีฤทธิย์บัยัง้การเจริญของเชื้อ
เอชไอวหีรอืโรคเอดส ์นอกจากนี้ เมลด็แก่ของฟักขา้วยงั
มโีปรตนีมอมอรโ์คชนิเอส และโคลชซินีบ ีซึง่มฤีทธิย์บัยัง้
การท างานของไรโบโซม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกรดอะมโิน 
และต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง ฟักข้าวอุดมไปด้วย
สารตา้นอนุมลูอสิระและมสีารไลโคปีน สงู ซึง่ไลโคปีนทีม่ี
ในเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวเป็นดัง่สารต้านมะเร็ง จึงมี
ฤทธิใ์นการต่อต้านอนุมูลอิสระสูง และมีคุณสมบตัิช่วย
เสริมสร้างระบบภูมติ้านทานโรคให้แขง็แรง ยงัช่วยลด
ความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ และโรคมะเรง็
ต่างๆ เช่น มะเรง็ปอด มะเรง็กระเพาะอาหาร และมะเรง็
ต่อมลูกหมากนอกจากนี้ น ้าฟักข้าวจากเมล็ดฟักขา้วมี
คุณสมบตัิช่วยรกัษาอาการในผู้ป่วย ที่เขา้รบัการผ่าตดั 
หรือผู้ที่ออกก าลงักายอย่างหนักหน่วงเป็นประจ า การ
รับประทานน ้ าฟักข้าวเป็นประจ าจะท าให้ร่างกาย
สามารถฟ้ืนฟูได้เร็วขึ้น เพราะน ้าฟักข้าวอุดมไปด้วย
สารอาหารและวติามนิทีจ่ะช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่
สกึหรอไดอ้ย่างรวดเรว็ พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งภูมคิุม้กันให้
สูงขึ้น จึงสามารถฟ้ืนฟูร่างกายได้ดีนัน่เองและซึ่งอาจ
น าไปใชพ้ฒันาเป็นเภสชัภณัฑ์ไดใ้นวนัขา้งหน้า(กานดา 
แสนมณี ,2555 : 43) 
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 จากการศกึษาขา้งต้นผู้วจิยัจงึได้มคีวามสนใจที่
จะศกึษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าฟักขา้ว
เพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เน่ืองจากว่า
ในปัจจุบนัน ้าฟักข้าวก าลงัเป็นพืชผกัผลไม้ที่นิยม และ
ผู้คนให้ความสนใจเพราะหาได้ง่ายตามท้องถิ่นของตน
และยังมีสรรพคุณเพื่อบ ารุงร่างกายต่อมนุษย์เราเป็น
อย่างมาก ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงเห็นว่าหากมีการถ่ายทอด
ความรูเ้กี่ยวกบัการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกายอย่างมกีระบวนการ และเป็นการสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่สามารถน าน ้าฟักข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สงูสุด 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงร่างกาย 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
เกีย่วกบัการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการใช้
น ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่ายกายก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คือ นิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติ ชัน้
ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ได้มาจากการเลอืกแบบสมคัรใจในการเขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิ  
3.2 ตวัแปร 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการท าน ้าฟัก
ขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื 
  1) ความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็น
เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 

  2) ทัศนคติต่อการท าน ้ าฟักข้าวเพื่อเป็น
เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าฟักขา้วเพื่อ
เป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
   2) ใบความรู้การท าน ้ าฟักข้าวเพื่อเป็น
เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
  3.3.2เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการท าน ้า
ฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย  
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการท าน ้าฟักข้าว
เพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย  
3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเบื้องต้น โดยประยุกต์จาก
แนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ ใบความรู้ 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคตติ่อการท าน ้าฟัก
ขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการส่งเสริมการท าน ้าฟักข้าวเพื่อ
เป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้
ทัง้หมด 4 หน่วย ประกอบไปดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 
ความหมาย ความส าคญั และการแปรรูปฟักขา้ว หน่วย
การส่งเสริมที่ 2 การขยายพนัธุ์และวิธีปลูกต้นฟักข้าว 
หน่วยการส่งเสรมิที ่3 สรรพคุณและประโยชน์ของน ้าฟัก
ขา้ว และหน่วยการส่งเสรมิที ่4 ขัน้ตอนวธิกีารท าน ้าฟัก
ขา้ว 
   2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการท า
น ้ าฟักข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย  มีลักษณะ
ค าถามปลายปิดแบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 
ขอ้ 
   2.3) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็น แบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 
ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
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  4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะห์คะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคีา่ 
IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของ
คู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดง
ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ งานวจิยั สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากงา่ยของเครื่องมอื ดงันี้ 
   5.1) แบบทดสอบความรูค้่าความยากงา่ย
อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.41 - 0.70 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ เท่ากับ 
0.54 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคตมิคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.71 
- 1.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการส่งเสรมิการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงร่างกาย 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การส่งเสริมการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงร่างกาย ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศึกษ า  คณะสิ่ ง แ วดล้ อมแล ะท รัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจ ัยได้ท าการแบ่งการ
ออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ 
ดงันี้  
 ระยะที่  1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดการ
ส่งเสรมิการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ

ส่งเสรมิการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการ
จดัท าคู่มอื เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา และน ามา
ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาก่อน
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบของคู่มือ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทัศนคติ ให้สมบูรณ์มากขึ้น หลังได้รับค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษาในหวัขอ้การท าน ้าฟัก
ขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
  2 )  จัด เตรียมเครื่ องมือ ในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทศันคติ ต่อการท าน ้าฟัก
ข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายให้สมบูรณ์ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ ปีที่  2 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
  3) น าเนื้อหาจากคู่มอืที่สมบูรณ์แล้วมาสร้าง
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทศันคติ ต่อการท าน ้าฟัก
ขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย น าเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์
ทีป่รกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ใน
หวัขอ้การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลด
โลกรอ้น 
  4) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิต่อ
การท าน ้าฟักข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา
ชั ้น ปีที่  1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 30 คน  
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบั
การท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย  
  1) ติดต่ออาจารย์ประจ ารายวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตในการจัดกิจกรรม  การ
ส่งเสรมิการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
  2) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ การเตรยีมความ
พร้อมให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริม หรือสร้างบรรยากาศให้
เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริม โดยการแนะน าตัวท า
ความคุน้เคยกบันิสติผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
  3) ขัน้เขา้สู่กระบวนการ มดีงัต่อไปนี้ 
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   3.1) การละลายพฤติกรรม ด้วยกิจกรรม
นันทนาการ  

  
ภาพประกอบที ่1 ส่งเสรมิความรูใ้หก้บันิสติ 

   3.2) ให้นิสิตผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคตติ่อการท าน ้าฟัก
ขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ก่อนการส่งเสรมิ 
   3.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้อธิบาย
เกี่ ยวกับ เนื้ อหาของของ หน่วยการ ส่ง เสริมที่  1 
ความหมาย ความส าคญั และการแปรรูปฟักขา้วหน่วย
การส่งเสริมที่ 2 การขยายพนัธุ์และวิธีปลูกต้นฟักข้าว 
หน่วยการส่งเสรมิที ่3 สรรพคุณและประโยชน์ของน ้าฟัก
ขา้ว และ หน่วยการส่งเสรมิที ่4 ขัน้ตอนวธิกีารท าน ้าฟัก
ข้าว ในขณะที่ผู้บรรยายได้บรรยายให้ฟัง ให้นิสิต
ผู้เข้าร่วมกับส่งเสริมกับท าแบบทดสอบระหว่างหน่วย
การเรยีนรูป้ระกอบการบรรยาย 
  4) ขัน้การวดัและประเมินผล และมีการสรุป
บทเรยีน ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขัน้ตอบ
วตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 

  
ภาพประกอบที ่2 ท าแบบทดสอบและสรุปบทเรยีน 

หลงัการส่งเสรมิ 
   4.1) ถาม-ตอบ และทบทวนเนื้อหา ท า
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหาและความรู ้ทีผู่บ้รรยายไดใ้ห้
ความรู ้
   4.2) ให้นิสิตท าแบบทดสอบความรู้และ
แบบวดัทศันคติต่อการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงร่างกายหลงัการส่งเสรมิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 

   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.4) ค่าความยากงา่ย 
   3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลศึกษาการท าน ้ าฟักข้าวเพือ่เป็นเครือ่งดืม่
บ ารงุร่างกาย 
 จากการศกึษาการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงร่างกาย พบว่า  ฟักขา้วมสีารตา้นอนุมลูอสิระสงู จงึ
ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกท าลาย ปกป้องผิวจาก
แสงแดดช่วยชะลอการเกดิริว้รอยท าใหด้อู่อนเยาวก์วา่วยั 
และแก้ปัญหาในผิวแห้งกร้านและบ ารุงผิวพรรณให้มี
ความเนียนนุ่มชุ่มชื่นในประโยชน์ของเมล็ดฟักขา้วที่มี
การแปรรูปขัน้ตอนเป็นเครื่องดื่ม เมลด็แก่ของฟักขา้วยงั
มโีปรตนีมอมอรโ์คชนิเอส และโคลชซินีบ ีซึง่มฤีทธิย์บัยัง้
การท างานของไรโบโซม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกรดอะมโิน 
และมคีุณสมบตัิช่วยเสรมิสร้างระบบภูมติ้านทานโรคให้
แขง็แรง และยงัช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหวัใจ และโรคมะเร็งต่างๆ นอกจากนี้ น ้าฟักข้าว
จากเมลด็ฟักขา้วมคีุณสมบตัชิ่วยรกัษาอาการในผูป่้วยที่
ได้เข้ารับการผ่าตัด หรือผู้ที่ออกก าลังกายอย่างหนัก
หน่วงเป็นประจ า การรบัประทานน ้าฟักขา้วเป็นประจ าจะ
ท าให้ร่างกายสามารถฟ้ืนฟูได้เร็วขึ้น เพราะน ้าฟักขา้ว
อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่จะช่วยซ่อมแซม
ร่างกายในส่วนที่สึกหรอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้
เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหสู้งขึน้ จงึสามารถฟ้ืนฟูร่างกายได้
ดนีัน่เองและซึ่งอาจน าไปใชพ้ฒันาเป็นเภสชัภณัฑ์ไดใ้น
วนัขา้งหน้า 
4.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการท า
น ้ าฟักข้าวเพือ่เป็นเครือ่งดืม่บ ารงุร่างกาย ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา ความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าฟักขา้ว
เพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงกายของนิสิต ก่อนการส่งเสริม
นิสติมคีวามรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅ =7.17) 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด (x̅=17.97) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติที่เขา้ร่วม
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การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่1) 
4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติ ต่อการท า
น ้ าฟักข้าวเพือ่เป็นเครือ่งดืม่บ ารุงร่างกาย ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา ทศันคติต่อการส่งเสรมิการท าน ้า
ฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายของนิสติก่อนการ

ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (x̅=3.52) และหลงัการส่งเสรมิ พบว่านิสติ มี
คะแนนเฉลี่ยของทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(x̅=4.31) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของทศันคตกิ่อน 
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่2)

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกาย โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ร ะ ดั บ

ควำมรู้ 
หลงักำรส่งเสริม ร ะ ดั บ

ควำมรู้ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

7.17 0.56 ปานกลาง 17.97 0.29 ดมีาก -15.717 29 .000* 

* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที่ 2 การวเิคราะห์และการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกาย โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ร ะ ดั บ

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ร ะ ดั บ

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.52 0.14 มาก 4.31 0.15 มากทีสุ่ด -18.20 29 .000* 

* มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 
5. อภิปรำยผล 
 5.1 ผลการศึกษาการท าน ้ าฟักข้าวเพือ่เป็น
เครือ่งดืม่บ ารุงร่างกาย ส าหรบันิสิตชัน้ปีที ่2 
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม 
 จากการศึกษาการท าน ้ าฟักข้าวเพื่อเป็น
เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย พบว่า ฟักข้าวมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง จึงช่วยปกป้องเซลล์จากการถูก
ท าลาย ปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยชะลอการเกิด 
ริ้วรอยท าให้ดูอ่อนเยาว์กว่าวยั และแก้ปัญหาในผวิ
แห้งกร้านและบ ารุงผิวพรรณให้มีความเนียนนุ่ม 
ชุ่มชื่นในประโยชน์ของเมล็ดฟักขา้วทีม่กีารแปรรูป
ขัน้ตอนเป็นเครื่องดื่ม เมล็ดแก่ของฟักข้าวยังมี

โปรตีนมอมอร์โคชินเอส และโคลชิซีนบี ซึ่งมีฤทธิ ์
ยับยัง้การท างานของไรโบโซม ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
กรดอะมิโน และมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างระบบ 
ภูมติา้นทานโรคใหแ้ขง็แรง และยงัช่วยลดความเสีย่ง
ต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ และโรคมะเรง็ต่างๆ 
นอกจากนี้ น ้าฟักขา้วจากเมล็ดฟักขา้วมคีุณสมบตัิ
ช่วยรกัษาอาการในผูป่้วยทีไ่ดเ้ขา้รบัการผ่าตดั หรอื
ผู้ที่ออกก าลงักายอย่างหนักหน่วงเป็นประจ า การ
รบัประทานน ้าฟักข้าวเป็นประจ าจะท าให้ร่างกาย
สามารถฟ้ืนฟูไดเ้รว็ขึน้ เพราะน ้าฟักขา้วอุดมไปดว้ย
สารอาหารและวติามนิทีจ่ะช่วยซ่อมแซมร่างกายใน
ส่วนที่สึกหรอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น จึงสามารถฟ้ืนฟูร่างกายได้ดี
นัน่เองและซึ่งอาจน าไปใชพ้ฒันาเป็นเภสชัภัณฑ์ได้
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ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของศิริรัตน์ 
พนัธเ์รอืง (2559 : 7) ไดก้ล่าวว่าในเยื่อหุม้เมลด็ทีม่สีี
แดงในผลฟักข้าว มีสารพฤกษเคมีในกลุ่มแคโรที
นอยด์สู ง  โดย เฉพาะ  สารไลโค ปีน  และสาร 

เบตา้แคโรทนี โดยเยื่อหุม้เมลด็ของฟักขา้วมปีรมิาณ
เบต้าแคโรทีน มากกว่าแครอท 10 เท่า มีไลโคปีน
มากกว่ามะเขือเทศ 12 เท่ า  ได้มีการสกัดเอา 

สาระส าคญัเหล่านี้เพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัใน
การท าผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากสารส าคญั
เหล่านี้มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ และฤทธิย์ ับยัง้
เอนไซม์ไทโรซิเนสสูง  สามารถน ามาใช้ทดแทน
สารเคมสีงัเคราะหไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเป็นไป
ตาแนวคิดของสุรพล สุวรรณวฒันะ(2561 : 17)ได้
กล่าวว่าไดเ้หน็ความส าคญัดา้นการ ผลติและพฒันา
ผลติภณัฑ ์โดยการน าเอา ผกั ผลไมแ้ละสมุนไพรมา
แปรรปูใหเ้กดิผลติภณัฑข์ึน้ นับไดว้่าเป็นการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ และสมุนไพรให้เกิด
มูลค่าเพิม่ดว้ยประการทีก่ล่าวมานัน้ทางกลุ่มจงึไดม้ี
การจดัอบรมการแปรรูปฟักขา้วใหเ้ป็นเครื่องดื่มน ้า
ฟักขา้วต้านมะเรง็ แก่ผูท้ีส่นใจ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทัง้สิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวนัต์ 
กล ่าบุญสวสัดิ ์(2560 : 18) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบั
การพฒันาผลติภณัฑน์ ้าฟักขา้วสกดัเขม้ขน้พรอ้มดืม่
โดยใช้ชุมชนปลักไม้ลาย ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็นวตัถุดบิตัง้ค่าใน
ก า รป ร ะมวลผลกา ร เ ต รียมก ารแ ปร รู ป  ชั ้น 
เอนไซม์เพคติเนสและการท าเข้มข้นด้วยระบบ
สุญญากาศด้วยเครื่องมือระเหยแบบสุญญากาศ 
ฟักขา้วเป็นพชืสมุนไพรมรีายงานวจิยัว่ามไีลโคปีน
มากในมะเขอืเทศมากถงึ 20 - 80 ไหมเป็นแหล่งของ
สารออกฤทธิท์างชวีภาพ แคโรทนีและเป็นแหล่งของ
วติามนิอจีากธรรมชาตแิละแร่ธาตุโดยฟักขา้วสุกจะมี
สารออกฤทธิท์างชีวภาพสูงที่สุดมีสมบัติในการ
ท าลายระบบภูมคิุม้กนัอสิระหรอืทีเ่รยีกว่า สารทีเ่ป็น
ประโยชน์ส าหรบัคนที่มคีวามโดดเด่นมส่ีวนร่วมใน
การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากฟักขา้ว พบว่า 
การพฒันาเครื่องดื่มน ้าฟักขา้วสกดัเขม้ขน้ทีม่กีารใช้
ส่วนที่เหลอืของเนื้อสแีดงเป็นส่วนทีเ่หลอืทิ้งในการ
ผลิตน ้าฟักข้าวในรูปแบบเดิมได้เป็นผลิตภัณฑ์น ้า

ฟักขา้ว การสกดัเขม้ขน้จะใช้วธิกีารท าเขม้ขน้แบบ
ดัง้เดมิและใชเ้วลานานและใชค้วามเขม้ขน้สูงและใน
กระบวนการท าเขม้ขน้น ้าฟักขา้วทีไ่ม่สามารถใชเ้ป็น
เครื่องมือในการสูญเสียชนิดอื่นได้เนื่องจากน ้าฟัก
ข้าวมีส่วนของใยอาหารในปริมาณสูงส่งผลให้เกิด
การสูญเสยีน ้าเพยีงช่วงสัน้ ๆ จะเกดิเป็นน ้าฟักขา้ว
ขน้เหนียวและเหนียว ความสนใจทีจ่ะน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติน ้าฟักขา้วในขัน้ตอนการ
เตรียมน ้าฟักข้าวก่อนกระบวนการท าเข้มข้น โดย
ครัง้นี้มุ่งศกึษาสมบตัิของน ้าฟักขา้วที่เตรยีมโดยใช้
เนื้อเหลอืทิ้งสเีหลอืงส่วนทีม่คีวามหนาและแน่นหนา
ส่วนที่ เหลือจากการท าแซนวิชท าจากแป้งมัน
ส าปะหลงั ส่วนทีเ่หลอืเหลอืทิ้งเนื้อสเีหลอืงในส่วนที่
เหลือ 50:50 จากนั ้นน าไปผสมกับน ้ าสะอาดใน
เนื้อสัตว์ต่อน ้ าเค็ม 1 ต่อ 4 ปัน่กับถังผสมนาน 5 
นาที ท าการลดความหนืดน ้าฟักข้าวด้วยเอนไซม์
และแยกกากละเอียดด้วยผ้าขาวบางแล้วน ามาท า
เข้มข้นด้วยระบบสุญญากาศ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุพชิญ์ แก้วเนตร(2562 : 10) ไดศ้กึษา
เรื่องการศึกษาคุณลักษณะของชิฟฟอนเค้กที่เติม 

ฟักข้าว ฟักข้าวมีสารอาหารและสารออกฤทธิท์าง
ชีวภาพที่เ ป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด 
โดยเฉพาะสารกลุ่ม แคโรทนีอยด์ การน าฟักขา้วมา
เป็นส่วนประกอบในการผลติเคก้เป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยเพิม่คุณค่าทางโภชนาการ แต่อย่างไรกต็ามการ
ใช้ฟักข้าวเติมลงไปอาจส่งผลต่อคุณภาพของเค้ก 
 ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
อัตราส่วนเนื้อฟักข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อ
คุณภาพของชฟิฟ่อนเคก้ โดยการแปรอตัราส่วนเนื้อ
ฟักข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักขา้ว เป็น 1:0 1:1 0:1 
เปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างควบคุม (0:0) ผลการวจิยั
พบว่า การเติมเนื้อฟักขา้วและเยื่อหุม้เมล็ดฟักขา้ว
ส่งผลต่อปริมาตรจาเพาะและปริมาตรเค้ก ค่าการ
สูญเสียน้าหนักหลังการอบของเค้กเพิ่มขึ้น ค่า L* 
ลดลง ส่วนค่า a* และ b* มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ การ
เติมเนื้อและเยื่อฟักขา้ว 0:1 ส่งผลให้เค้กมลีกัษณะ 
รูพรุนขนาดเล็กและสม ่าเสมอคล้ายกับตัวอย่าง
ควบคุม แต่เนื้อเค้กที่มีการเติมเนื้อฟักข้าวและ 
เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวอัตราส่วน 1:0 และ 1:1 มี
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ลักษณะรูพรุนขนาดใหญ่และไม่สม ่ า เสมอ แต่
อย่างไรก็ตามการเติมเนื้อฟักขา้วและเยื่อหุ้มเมล็ด
ฟักข้าวทาให้ลักษณะเนื้อสัมผัส ( texture profile) 
ของเคก้แตกต่างจากตวัอย่างควบคุม โดยเคก้ทีเ่ตมิ
ฟักข้าวมีความแข็ง  (hardness) ความยืดหยุ่น 
(springiness) แ ล ะพลั ง ง า นที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ คี้ ย ว 
(chewiness) แต่ค่าการยดึเกาะกนั (cohesiveness) 
ต ่ ากว่าตัวอย่างควบคุม นอกจากนี้การประเมิน
ทางด้านประสาทสมัผสัผู้ทดสอบชมิให้การยอมรบั
เค้กที่มกีารเติมเนื้อฟักขา้วและเยื่อหุม้เมล็ดฟักขา้ว
อตัราส่วน 1:1 มากที่สุด ตวัอย่างเค้กที่เติมเนื้อฟัก
ข้าวต่อเยื่ อหุ้ม เมล็ดฟักข้าวอัตราส่วน 0 :1  มี
ปรมิาณไลโคปีนสงูสุด รองลงมาคอืตวัอย่าง 1:1 และ 
1:0  
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกับการท าน ้ าฟักข้าวเพือ่เป็นเครือ่งดืม่
บ ารุงร่างกายส าหรับนิสิตชัน้ปีที ่2 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม ศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 จากการศกึษา พบว่า ความรูเ้กี่ยวกบัการท า
น ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายของนิสิต 
ก่อนการส่งเสริมนิสิตความรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใช้( x̅ =7.17)  และหลังการส่งเสริม มีคะแนน
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅=17.97) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กี่ยวกบัการท า
น ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ 
หลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมมีี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จากการศกึษา พบว่า 
ความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
บ ารุงร่างกายของนิสติ ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช้( x̅ =7.17)  และหลงัการ
ส่งเสรมิ มคีะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
(x̅=17.97) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู้
เกี่ยวกับการท าน ้าฟักข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกาย ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมมีนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืและวธิกีารถ่ายทอดประกอบ

กบัการบรรยายใหค้วามรู ้มปีระสทิธภิาพท าใหน้ิสติ
มคีวามรู้ความเขา้ใจเพิม่มากขึน้จากกระบวนการมี
ส่วนร่วม เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์จากการไดย้นิ 
ได้สัมผัส เรียนรู้จริง นิสิตเกิดการเรียนรู้ สามารถ
น าไปถ่ายทอดสบืต่อกนัจนกลายเป็นความรู ้ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ ของ กีรติ ยศยิ่งยง (2549 : 4) 
กล่าวว่า ความรูแ้ละความเขา้ใจเป็นกระบวนการเกดิ
ความรูน้ าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช ้โดยผ่านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นไปตามล าดับขัน้ตอน
อย่างชดัเจน โดยชี้ใหเ้หน็ว่าความรูเ้ป็นขัน้ตอนแรก
ในการที่สมองรับเอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบ
ความจ า จากนัน้ขัน้ตอนที่สองจงึเป็นเรื่องราวของ
ความเข้าใจในความหมายของข้อมูลจากความรู้ 
นัน้ ๆ จนถงึขัน้ถ่ายทอดหรอืสื่อความหมายออกมา
ให้ผู้อื่นรบัรูต้่อไปได้แล้วจงึมาถงึขัน้น าความรูไ้ปใช้
จากความเขา้ใจด้วยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ประเมินผลต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ศิพล 
รื่นใจชื่น (2549 : 10) กล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่สม
มาจากการศึกษา เ ล่าเรียน การค้นคว้า  หรือ
ประสบการณ์รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบตัิและ
ทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รบัมาจาก
ประสบการณ์สิง่ทีไ่ดร้บัมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การ
คดิ หรอืการปฏบิตัอิงคว์ชิาในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ แสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 14-
15) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรบัรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์  รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิจาก
การสังเกตการศึกษา ประสบการณ์ทัง้ ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิ และสงัคมความรูพ้ืน้ฐาน 
หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรอื
เก็บรวบรวมไว้  และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่สังเกตหรือวัดได้ ซึ่งจะสะสม  และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ชญาชล  
ศรสุีทธิ ์(2556 : 101) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ฟักขา้วที่
ผ่านการคัดเลือกมาผู้บริโภคทัว่ไปให้การยอมรบั
ผลติภณัฑ์ฟักขา้วและตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑฟั์กขา้ว
โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบและและรบัชอบ
มากทัง้นี้เพราะมีการให้ความรู้เรื่องพรรค์จากผกั
พื้นบ้านมากขึ้นและการส่งเสริมการตลาดอยากมี
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บรบิูรณ์ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาปัจจยัรปูแบบการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการซื้อ
พยาบาลเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เกียรติศกัดิ ์เจริญสุข,และคณะ (2559 : 52) ได้
ท าการศึกษา เรื่องการพฒันากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ผกัพืน้บ้านลุ่มน ้าสงครามส าหรบั
นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกบัผกัพื้นบ้าน ลุ่มน ้าสงคราม โดยรวมและเป็น
รายด้านทุกด้าน หลงัฝึกอบรมที่มคีวามรูเ้พิม่ขึน้จาก
ก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประภาภรณ์ บุญบ ารุง
(2557: 11) ไดท้ าการส่งเสรมิการการปลูกข่าเพื่อใช้
ในครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ส าหรบันิสติปรญิญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
นิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา จ านวน 
30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการส่งเสรมิ จาก
การศึกษาพบว่า นิสิตมีความรู้หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมการปลูกข่าเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและการอนุรักษ์มีผลท าให้ความรู้ และ
ทศันคตขิองนิสติปรญิญาตร ีส าหรบันิสติปรญิญาตร ี
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษาเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2557 : 242-
243) ไดท้ าการ ศกึษาเรื่อง สภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สะระแหน่ของชาวบ้าน ผลการวจิยัพบว่า ชาวบ้านใช้
ประโยชน์จากสะระแหน่ที่ปลูกเองมากกว่าซื้อจาก
ตลาด ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากรสะระแหน่ในด้าน
การประกอบอาหาร รองลงมา คอื ด้านสรรพคุณทาง
ยา และดา้นการแปรรูปผลติภณัฑ์ ซึ่งน ามาท าเป็นชา
สมุนไพร ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละ
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่หลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ยุวนิดา สุภา (2557 : 7) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแก่น
ตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ า เ ภ อกันท ร วิ ชัย  จั ง ห วัด มห า ส า ร ค าม  มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละ
ทศันคตติ่อการปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนัก่อนและ

หลงัการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนั เกบ็
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารบัการส่งสริ
มคอื ชาวบ้าน จ านวน 30 คน ผลการศกึษา พบว่า 
ความรู้และทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระตับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การท าน ้ า ฟักข้าวเพื ่อ เ ป็นเครื ่องดื ่มบ ารุง
ร่ า งกายส าหรับ นิ สิตชั ้น ปี ที ่ 2 สาขา วิชา
สิ่งแวดล้อม ศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาทศันคติต่อการท าน ้าฟักขา้ว
เพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายของนิสิตก่อนการ
ส่งเสรมิของนิสติ มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวม
อยู่ในระดับพอใช้( x̅ =3.52) และหลังการส่งเสริม 
พบว่านิสติ มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (x̅=4.31) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของทศันคติ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติ หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ โสภา ชูพกิุล
ชยั (2521 : 57) ไดก้ล่าวว่า ทศันคตคิอืการรวบรวม
ความรู้สกึนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเห็นและความ
จรงิ ซึ่งไดแ้ก่ความรูต้่าง ๆ รวมทัง้ความรูส้กึซึ่งเป็น
การประเมินค่าทางบวกและทางลบ ซึ่งทัง้หมดจะ
เกี่ยวพนักัน ทศันคติเมื่อก่อรูปขึ้นมาแล้วยากที่จะ
เปลี่ ยนแปลงได้ เพราะมีแนวโ น้มที่ จ ะค งอยู่
ตลอดเวลา คอืมนุษย์จะยอมเปลี่ยนแปลงความรูส้กึ
นึกคิดของตนโดยปราศจากการบังคับ หรือต่อสู้
เพื่อใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลงเป็นไปไดอ้ย่างมากซึง่
เป็นไปตามกบัแนวคดิของ เทพพนม  เมอืงแมนและ
สวิง สุวรรณ (2540 : 7-9) กล่าวว่า ทัศนคติเป็น
สภาพความพร้อมทางด้านจิตของบุคคล ซึ่งเป็น
ผลรวมของความคดิเห็น ความเชื่อของบุคคลที่ถูก
กระตุ้นด้วยความรู้สึกและท าให้ บุคคลพร้อมที่จะ
กระท าสิง่หนึ่งสิง่ใด หรอืเป็นตวัก าหนดแนวโน้มของ
บุคคลในการทีจ่ะมปีฏกิริยิา ตอบสนอง ในลกัษณะที่
ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั ้น ในที่นี้อาจเป็นบุคคล 
สิ่งของ การกระท าและสถานการณ์ฯลฯ ซึ่งเป็นไป
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ตามแนวคิด ฯลฯ ซึ่ ง เ ป็นไปตามแนวคิดของ  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2552 : 25) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ทศันคติ หมายถึง การแสดงออก
ซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการ
อธบิายเหตุผลทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคตหิรอืความ
คิดเห็นมีลักษณะที่จะอธิบายเหตุผลเฉพาะ ซึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมสันต์ ชุ่มอภัย และ
คณะ (2558: 48-49) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรม
ฝึกอบรมผู้น าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า
ด้านผู้น าสิ่งแวดล้อมมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมก่อนการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.78 อยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจ และหลังการฝึกอบรม 
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับที่เห็นด้วย
อย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนหลงั
การฝึกอบรมนักเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมทีศันคติ
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นุชนาถ สอทา (2559: 93) ได้ศึกษา
เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการศกึษาสิง่แวดลอ้ม
ชุมชนด้าน ทรัพยากรทางชีวภาพ และการใช้
ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม ผล
การศึกษา พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิช า  สิ่ ง แวดล้อมศึกษา  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มทีศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมี นัยส าคัญที่ระดับ . 05 ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของน ้าทพิย์ ค าแร่, และคณะ
(2559: 543) ไดศ้กึษา เรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม งานวิจยัมวีตัถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทยีบความรู้ และทศันคติก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่าง คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดม้าจาก
การสมคัรใจเข้าร่วมฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติเรื่องการ
บริโภคที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ และคณะ 
(2561: 270) ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนาคู่ มือ
ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากมะรุมเพื่อสุขภาพ 
งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย เปรยีบเทยีบความรู ้และ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากมะรุมเพื่อสุขภาพ
ของชาวบ้านในชุมชนโคกจนัทร์หอม ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 80.55/92.30 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมเท่ากับ 
0.8566 ชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อย
ละ 85.66 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคติ หลัง
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่.05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากคู่มอืการท าน ้า
ฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายไปปรบัใช้ใน
ชวีติประจ าวนัไดแ้ละน าไปใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีส่นใจเพื่อ
เกดิความรูแ้ละประโยชน์อย่างสูงสุดในการท าน ้าฟัก
ขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
 2) สามารถให้หน่วยงานของกรมส่งเสริม
สุขภาพหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าคู่ มือการ
ส่งเสริมการท าน ้าฟักข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกายไปใชใ้นรปูแบบอื่นได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 1) ควรมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการ
แปรรูปของน ้าฟักข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับ
ร่างกาย 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจยัอื่นๆ เช่น เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ทีอ่าจจะมส่ีวนเกีย่วขอ้ง
ในเรื่องการท าน ้ าฟักข้าวเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกายทีจ่ะหาแนวทางในการสร้างหรอืพฒันาองค์
ความรู้ต่อการท าน ้าฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกาย  
 3) ควรศกึษาผลการส ารวจและตดิตามผลใน
ระยะเวลา 1 ปี เกี่ยวกับการส่งเสริมการท าน ้ า 
ฟักขา้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย
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