
(1) 
 

ช่ือโครงการพิเศษ ทัศนคติท่ีมีผลตออาชีพการข้ึนตาลของวัยรุนในอําเภอบานลาด  

 จังหวัดเพชรบุรี 

ช่ือนักศึกษา  เพรียว ธรรมาจารุศิล และภาณุพงศ เลียวหลักแหลม 

ช่ือปริญญา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา และคณะ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ปการศึกษา  2559 

อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยจอมขวัญ สุวรรณรักษ 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีผลตออาชีพการข้ึนตาลของวัยรุนใน
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ีและเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีผลตอการประกอบอาชีพการข้ึนตาลของ
วัยรุนในอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
คือ กลุมวัยรุนชวงอายุ 10 – 21 ป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีจํานวนท้ังส้ิน 
375 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 10 ป ถึง 17 ป 
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพนักเรียน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวา 3,000 
บาท พฤติกรรมของวัยรุนในเขตอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีตออาขีพการข้ึนตาล พบวา 
สวนมากไมเคยประกอบอาชีพการข้ึนตาล ไมมีคนในครอบครัวเคยประกอบอาชีพการข้ึนตาล ไมเคย
ทดลองใชอุปกรณการทําน้ําตาลโตนด ไมเคยมีสวนรวมในการทําน้ําตาลโตนด ไมเคยสืบหา
แหลงขอมูลในการทําน้ําตาลโตนด ไมเคยรับฟงการสาธิต บรรยาย การข้ึนตาล/ทําน้ําตาลโตนด สวน
ใหญบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลตอการข้ึนตาลมากท่ีสุด มีผูท่ีสามารถเรียนรูวิธีการข้ึนตาล ไมเคยมี
สวนรวมในการอนุรักษ ผลการศึกษาทัศนคติท่ีมีผลตออาชีพการข้ึนตาลของวัยรุนใน อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน 2 ดาน คือ ดานความเขาใจ และดานความรูสึก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ คือ ดานความเขาใจ (x� = 3.84) และดานความรูสึก 

(x� = 3.74) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตออาชีพการข้ึนตาลของวัยรุนใน
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงไมมีผลตออาชีพการข้ึนตาลใน
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี วุฒิการศึกษา พบวา ดานความเขาใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานความรูสึกไมแตกตางกัน อาชีพ พบวา ดานความเขาใจ และดาน
ความรูสึก ไมแตกตางกัน และ รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ดานความเขาใจ ไมแตกตางกัน สวนดาน
ความรูสึก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study and compare the attitudes that 
affect with the sugar palm collector adolescent's career in Ban Lat District. 
Phetchaburi Province by personal factors. The samples used in the research were 
adolescents during aged 10-21 years who are living in the district. The total of 375 
people used in the research. We used a questionnaire for research The statistics used 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research indicated that The respondents are mostly female, aged 10 to 
17 years in primary education. Their occupation are student. The average monthly 
income are less than 3,000 Baht. The behaviour of adolescents in Ban Lat District 
Phetchaburi Province are indicated that most of them never had a sugar palm 
collector career. No family member ever had this career. Never experimented with 
sugar palm making equipment. Never been involved in making sugar cane process. 
Never find a source for sugar cane. Never listened to how to made sugar cane. Most 
individuals in the family have the most influence in sugar palm collector. There are 
people who can learn how to make. Never participate in conservation. 
 The results of the research on attitude which affect for the sugar palm 
collector career in Ban Lat district in phetchaburi were divided into 2 groups as 
understanding and the sense aspect. When considering each aspect, it was found 
that the level was high in all aspects. In order of understanding ( ̅ = 3.84) and sense 
( ̅= 3.74) 
 A Comparative Analysis of Personality Factors whuch Affecting adolescent's 
Sugar palm Career in Ban Lat District. Phetchaburi Province It was found that males 
and females did not have any effect on their career.  
 The education background was found that the level of understanding was 
significantly different at .05 level. The feelings are not different. Occupations found 
that the understanding and feelings did not differ, and the average monthly income I 
found that the understanding. not different Feeling part The difference was 
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statistically significant at the 0.05 level.  The feelings are not different. Occupations 
found that the understanding and feelings did not differ, and the average monthly 
income found that the understanding  did not different. The Feeling part was 
different statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords:  attitude, adolescent adolescence, The sugar palm collector career 
 


