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การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการอ่านและเขียนชกัจูงท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Study)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง
อิทธิพลของสารชกัจูงท่ีมีต่อปริมาณการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงสาเหตุสมทบดา้นจิต
ลกัษณะเดิมและสถานการณ์ของการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ อิทธิพลทางตรงและทางออ้ม
ของสารชกัจูง  สถานการณ์ และจิตลกัษณะท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นดว้ย
ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

งานวิจยัน้ีใชรู้ปแบบการวิจยั Post Test Only With Control Group Design ทาํการสุ่มโดยไม่
ลาํเอียง (Random Assignment) ในนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 และ 3 ของมหาวิทยาลยั 2 แห่ง 
จาํนวนรวม 491 คน แบ่งเป็นเพศชาย 138  คน (ร้อยละ 28.1) และเพศหญิง 353  คน (ร้อยละ 71.9) 
มีเกรดเฉล่ีย 2.76 สาขาวิทยาศาสตร์  215 คน (ร้อยละ 43.8) และสาขาสังคมศาสตร์ 276 คน (ร้อยละ 
56.2) โดยสุ่มแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงดา้นนิวเคลียร์และเขียน
สารชกัจูงดา้นนิวเคลียร์ (n = 135) 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารควบคุมแต่ไดเ้ขียนสารชกัจูงดา้น
นิวเคลียร์ (n = 119) 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงดา้นนิวเคลียร์แต่เขียนสารควบคุม (n = 117) 
และ 4) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารควบคุมและเขียนสารควบคุม (n = 120) หลงัการจดักระทาํแลว้
ใหต้อบแบบวดัตรวจสอบการจดักระทาํ และตอบคาํถามในแต่ละตวัแปร 
  กลุ่มตวัแปรในการวิจยัน้ีประกอบดว้ย 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มตวัแปรจดักระทาํสาเหตุ คือ 
การอ่านสารชกัจูง และ การไดเ้ขียนชกัจูง 2) กลุ่มตวัแปรตาม คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ  ความเห็นด้วยในการให้ตั้ งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
สถานท่ีต่างๆ 5 แหล่งคือ ประเทศ จงัหวดัท่ีเรียน จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม อาํเภอภูมิลาํเนาเดิม และ
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หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม 3)กลุ่มจิตลกัษณะเดิม คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออาํนาจในตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และความกลวันิวเคลียร์ 4) กลุ่มสถานการณ์ คือ การ
รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และความไวว้างใจรัฐ และ
5) กลุ่มตวัแปรลกัษณะชีวสงัคมภูมิหลงั 

ผลการวิจยัท่ีสาํคญัมี ดงัน้ี  ประการแรก พบผลดีของการอ่านสารชกัจูงในทั้ง 7 ตวัแปรตาม 
โดยพบว่า นักศึกษาท่ีไดอ่้านสารชักจูงหรือไดเ้ขียนสารชักจูง มีการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มากกวา่และ มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 5 สถานท่ีมากกว่า นกัศึกษาท่ีไม่ได้
อ่านสารชกัจูงหรือไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง 
 ประการท่ีสอง ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิมร่วมกบัดา้นสถานการณ์ รวมเป็น 8 ตวัแปรสามารถ
ทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้ 47.6% ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ย การรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดี
แผน่ดิน และสามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกลุ่มรวมได ้47.5% ซ่ึงตวั
ทาํนายท่ีสําคญัประกอบไปด้วยการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  
ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 

 นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น พบว่า 1) ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ  โดยเรียงลาํดบัอิทธิพลท่ีมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  การอ่านสารชกัจูง การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน ความ
ไวว้างใจรัฐ  การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และ การเขียนชกัจูง และ 2) ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ  โดยเรียงลาํดบัอิทธิพลท่ีมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  
ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์  การอ่านสารชกัจูง และ ความไวว้างใจรัฐ  
 สาํหรับขอ้เสนอแนะในการพฒันา จะเห็นไดว้่า สารชกัจูงในงานวิจยัน้ี มีประสิทธิผลใน
การเปล่ียนทศันคติและความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ดงันั้นหน่วยงานท่ีตอ้งการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่นกัศึกษาปริญญาตรี สามารถใชส้ารชกัจูงน้ีซ่ึงมี
ความยาวไม่มากจึงใชเ้วลาอ่านไม่นานในการใหค้วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบกบักิจกรรมอ่ืนๆ ได ้ 
และควรส่งเสริมใหเ้กิดการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ใหแ้ก่นกัศึกษามากยิง่ข้ึน 
 สาํหรับการวิจยัในอนาคต ควรพฒันาสารชกัจูงต่อไปโดยการทาํวิจยัเพิ่มเติม เพื่อสร้างสาร
ชกัจูงท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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ABSTRACT 

 
 This research was an experiment study, aiming at investigating the effects of persuasive 
messages on nuclear power plant acceptance in undergraduate students,finding out the effects of 
persuasive messages and the situation on nuclear power plant acceptance and examining the 
direct and indirect effects of persuasive messages,the situation and psychological aspects on the 
acceptance of nuclear power plant and agreement with building nuclear power plants. 
 This study was post test only with control group design. The total of 491 second and 
third-year undergraduate students from two universities were selected by random assignment. The 
sample consist of 138 male students (28.1%) and 353 female students (71.9%).The average GPA 
was 2.76.Two hundred and fifties of the students were in the discipline of science (43.8%) and the 
rest (276students) were in the discipline of social science (56.2%). Subjects were randomly 
assigned into one of the four groups, namely, group 1 with 135 students receiving persuasive 
message and writing persuasive message, group 2 with 119 students receiving control message 
and writing persuasive message, group 3 with 117 students receiving persuasive message and 
writing control message, and group 4 with 120 students receiving control message and writing 
control message. After the experiment, the set of questionnaires were administered to the subjects. 
 There were 5 groups of variables in this study.The first group was interventions consisted 
of reading persuasive message and writing persuasive message. The Second group was dependent 
variables, namely a favorable attitude toward nuclear power plants, intention to have nuclear 
power plants and agreement with constructing nuclear power plants in 5 different sites: The 
country, educational province, home province, home district and home village. The third group 
was psychological traits consisted of  future orientation and self control, internal locus of control, 
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achievement motivation, gratitude to the motherland and fear of nuclear power. The fourth group 
concerned the situation, that is, social norms about nuclear power, exposure to news about nuclear 
power and trust in government. The fifth group was bio-social background of the samples. 

The major findings were as follows; First, It was found that there were positive effects of 
reading and writing persuasive messages on seven dependent variables. That is, the students who 
read or wrote persuasive messages had more a favorable attitude toward nuclear power plants , 
intention to accept nuclear power plants and agreement with building nuclear power plants in 5 
different sites; country, educational province, home province, home district and home village than 
the students who did not read nor write persuasive messages. 

Secondly, psychological traits together with situational factors with the total of 8 
variables could account 1) favorable attitudes toward nuclear power plant in total sample with 
47.6%. The important predictors sorted in descending order were social norm about nuclear 
power, fear of nuclear power, trust in government and gratitude to the motherland. 2) Intention to 
have nuclear power plant in total sample with 47.5%. The important predictors sorted in 
descending order were social norm about nuclear power, fear of nuclear power, trust in 
government and gratitude to the motherland. 

Third, results from path analysis indicated that favorable attitudes toward nuclear power 
plant was directly affected by1)social norm about nuclear power plant 2)fear of nuclear 
power3)reading persuasive message 4) gratitude to the motherland 5) trust in the government and 
6)exposure to news about nuclear power. Intention to have nuclear power plant was directly 
affected by 1) social norm about nuclear power plant 2) reading persuasive message 3) trust in 
government. (Results sorted in descending order) 

Recommendation, this study found that persuasive messages could effectively change the 
student attitude and intention to have nuclear power plant. Therefore, the organizations that 
wanted to build nuclear power plants should create a good knowledge and understanding of such 
plants among undergraduate students through persuasive messages, which must not be too long or 
must not take time to read. Such messages should be used along with other activities and should 
support to create more social norm about nuclear power to student. Moreover, for the future 
research, more effective persuasive messages can be done by doing further research.   
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นิวเคลียร์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” น้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดีเพราะอาศยับุคคล ผูมี้พระคุณหลายฝ่ายท่ี
ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดียิง่     
 เบ้ืองตน้ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ดุจเดือน พนัธุมนาวิน (อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์) เป็นอยา่งสูงในความเมตตา ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ ให้คาํแนะนาํช้ีแนะ เสียสละ
เวลาดูแล และเอาใจใส่ ให้คาํปรึกษาในทุกขั้นตอนของการทาํวิทยานิพนธ์อยา่งละเอียดดว้ยดี โดย
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย  จึงนบัว่าเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  
และขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  ศาสตราจารย ์ดร. วุฑฒิ 
พนัธุมนาวิน และ รองศาสตราจารย ์ดร.โกศล มีคุณ ผูท่ี้ให้คาํแนะนาํ และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ตลอดจนช่วยในการพิจารณาตรวจสอบใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 ในช่วงเวลาท่ีขา้พเจา้ไดเ้ป็นนักศึกษาระดบัปริญญาเอกของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์นั้น นบัว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีความหมายในชีวิตเป็นอยา่งมากเพราะไดเ้รียนรู้และพฒันาตนใน
ทุกๆด้าน เพื่อให้มีความพร้อมในการทาํประโยชน์แก่สังคมได้ต่อไป ทั้ งน้ีต้องขอบพระคุณ
คณาจารยค์ณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้ขียน ตลอดจนถึง
ท่านอธิการบดี  คณบดี   และเจา้หนา้ท่ีคณะทุกท่านและนกัศึกษาท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบ
วดัในการวิจยัเป็นอยา่งดี 
 ทา้ยสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบนัและพี่
นอ้งในคริสตจกัรทุกคนท่ีเป็นส่วนสาํคญัท่ีคอยช่วยเหลือและคอยให้กาํลงัใจ และท่ีสาํคญัขอบคุณ
พระเจา้ผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัในทุกๆความสําเร็จเสมอมา รวมถึงการประสบความสําเร็จในการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกของผูเ้ขียนในคร้ังน้ี 
 

 
                                                                                                                        ณฐัวดี  ปัญญาสกลุวงศ ์

                                                                                                                       มิถุนายน 2556 
 



 
สารบัญ 

 

หน้า 
 

บทคดัย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กติติกรรมประกาศ (7) 
สารบัญ (8) 
สารบัญตาราง (12) 
สารบัญภาพ (14)
   
บทที ่1  บทนํา 1 

1.1  ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาวิจยั 1  
1.2  วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 4 
1.3  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4 
1.4  การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  4 

1.4.1  การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์:  ตวัแปรความหมายและวิธีวดั 5 
1.4.2  การชกัจูงกบัการเปล่ียนทศันคติ 13 
1.4.3  ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิมกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 18 
1.4.4  ปัจจยัดา้นสถานการณ์กบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 25 

1.5  ตวัแปรและนิยามปฏิบติัการ 31 
1.6  สมมติฐานของการวิจยั 35 

บทที ่2  วธีิการวจัิย 37 
2.1  กลุ่มตวัอยา่ง 37 
2.2  รูปแบบแผนการทดลอง 37 
2.3  ตวัแปรการจดักระทาํในการทดลอง 38 
2.4  เคร่ืองมือวดัตวัแปร 38 
2.5  การหาคุณภาพเคร่ืองมือวดั 48 
2.6  วิธีดาํเนินการทดลอง 50 
2.7  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 51 



(9) 

บทที ่3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 52 
3.1  ลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 53 
3.2  การตรวจสอบความเท่าเทียมกนั 54  
3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 55 
       ตามระดบั การอ่านสารชกัจูงตนเอง  การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ทสัถาน 
       ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

3.3.1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า 56 
          นิวเคลียร์ตามระดบั การอ่านสารชกัจูงตนเอง  การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ 
          ทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
3.3.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า 61 
          นิวเคลียร์ตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้น 
          นิวเคลียร์  
3.3.3  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้า 65 
         นิวเคลียร์ในประเทศไทยตามระดบัการอ่านสารชกัจูง  การเขียนสารชกัจูง  และ 
          การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้น 
          นิวเคลียร์ 
3.3.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ย ในการสร้าง 71   
          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัตามระดบัการอ่านสารชกัจูง  การเขียนสารชกัจูง   
          และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
          ดา้นนิวเคลียร์  
3.3.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 76 
          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอตามระดบัการอ่านสารชกัจูง  การเขียนสารชกัจูง   
          และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
          ดา้นนิวเคลียร์  
3.3.6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 80 
          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบลตามระดบัการอ่านสารชกัจูง  การเขียนสารชกัจูง   
           และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
          ดา้นนิวเคลียร์ 
 
  



(10) 

3.3.7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ย ในการสร้าง 84 
          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นตามระดบัการอ่านสารชกัจูง  การเขียนสารชกัจูง   
          และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
          ดา้นนิวเคลียร์  

3.4  ผลการทาํนาย ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยใชจิ้ตลกัษณะเดิมและสถานการณ์  88 
       เป็นตวัทาํนาย   

3.4.1  ผลการทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยใชก้ลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะ 89 
          สมทบ และกลุ่มสถานการณ์เป็นตวัทาํนาย  
3.4.2  ผลการทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยใชก้ลุ่มตวัแปร  93 
         จิตลกัษณะเดิม และกลุ่มสถานการณ์เป็นตวัทาํนาย  
3.4.3  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 96 
         โดยใชก้ลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะ และกลุ่มสถานการณ์เป็นตวัทาํนาย 
3.4.4  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีเป็น 101                
         ภูมิลาํเนาเดิมโดยใชก้ลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะสมทบ และกลุ่มสถานการณ์เป็น 
          ตวัทาํนาย 
3.4.5  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอท่ีเป็น 105 
         ภูมิลาํเนาเดิมโดยใชก้ลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะสมทบ และกลุ่มสถานการณ์เป็น 
         ตวัทาํนาย 
3.4.6  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบลท่ีเป็น 110 
         ภูมิลาํเนาเดิมโดยใชก้ลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะสมทบ และกลุ่มสถานการณ์เป็น 
         ตวัทาํนาย 
3.4.7  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นท่ีเป็น 115 
          ภูมิลาํเนาเดิมโดยใชก้ลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะสมทบ และกลุ่มสถานการณ์เป็น 
          ตวัทาํนาย 

3.5  การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเสน้ของจิตลกัษณะสมทบ และสถานการณ์สมทบท่ีมีต่อ 119 
       การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

บทที ่4  การสรุปและอภิปรายผล 124 
4.1  การสรุปผลตามสมมติฐาน 125 
4.2  ผลการวิจยันอกเหนือสมมติฐาน 146 
4.3  ขอ้ดีและขอ้จาํกดัในการวิจยั 148 



(11) 

4.4  ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั 149 
4.5  ขอ้เสนอในการทาํวจิยั 150 

 
บรรณานุกรม 151 
ภาคผนวก 158 
 ภาคผนวก ก  แบบวดัในการวิจยั 159 
 ภาคผนวก ข  ตารางสถิติ 196 
 ภาคผนวก ค  การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเสน้ 231 
 ภาคผนวก ง  ตารางสถิติเพิ่มเติม 263 
ประวตัิผู้เขียน 278
     
  



 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที ่                                                                                                                      หน้า 
 

2.1  ขั้นตอนดาํเนินการทดลอง  51 
3.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  54 
3.2  ผลตรวจสอบปริมาณการรับสารชกัจูง  55 
3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า 57 
       นิวเคลียร์ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถาน 
       ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์  
3.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า 62                     
       นิวเคลียร์ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถาน 
       ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์  
3.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 66 
       โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสาร 
       ชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์  
3.6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 72 
       โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียน 
       สารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
3.7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 77 
       โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียน 
       สารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
3.8  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 81 
       โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียน 
        สารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
3.9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้าง 85 
       โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียน 
       สารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 



(13) 

3.10  ผลการทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใชก้ลุ่มจิตลกัษณะเดิม  90 
         และกลุ่มสถานการณ์เป็นตวัทาํนาย 
3.11  ผลการทาํนาย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใชจิ้ตลกัษณะเดิม  94 
         และสถานการณ์ เป็นตวัทาํนาย 
3.12  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 98 
         โดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อม 
         ท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 3.13  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษา 102 
          อยูโ่ดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อม 
          ท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 3.14  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั 107 
          ภูมิลาํเนาเดิมโดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ 
          ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 3.15  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ 112 
          ภูมิลาํเนาเดิมโดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ 
          ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 3.16  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดบัหมู่บา้น 116 
          ภูมิลาํเนาเดิม โดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ 
          ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 3.17  ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลโดยรวม (490 คน) 122 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(14) 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                                                                                                                      หน้า 
 

1.1  ทฤษฎีการกระทาํเชิงเหตุผล   6 
1.2  กรอบความคิดในการวิจยั  32 
3.1  ค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูง 59 
       และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มรวม 
3.2  ค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูง 60 
       และการเขียนสารชกัจูงในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง  
3.3  ค่าเฉล่ียของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พจิารณาตามการอ่านสารชกัจูง  64                   
       และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มรวม 
3.4  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 69 
       พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
       ในกลุ่มรวม  
3.5  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 70 
       พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถาน 
       ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  
3.6  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษา 75 
       อยูพ่ิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
       ในกลุ่มรวม 
3.7  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 79      
       พจิารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
       ในกลุ่มรวม  
3.8  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียรในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม 83    
       พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
       ในกลุ่มรวม  
 

 



(15) 

3.9  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม 87 
พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมในกลุ่มรวม 

3.10  ผลการทดสอบการแสดงความกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ  123 
         ของการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูง  จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์  
         ท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า 
         นิวเคลียร์ ในกลุ่มรวม ( N =490 คน)  
4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน 1  126 
4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน 1   129 
4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2  130 
4.4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3  132 
4.5  ผลการวิเคราะห์ท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3  134 
4.6  ผลการวิเคราะห์ท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4  137 
4.7  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4  139 
4.8  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4   142 
4.9  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4   143 
4.10  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4  144 
4.11  แสดงผลการวิจยัท่ีนอกเหนือสมมติฐาน  148 

 



1 
 

 

บทที ่1 

 

บทนํา 
 

1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหาวจิยั 
 
พลงังานไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจและการดาํเนินชีวิตของประชาชน

ทัว่โลก เป็นปัจจยัท่ีทาํใหโ้ลกมีการพฒันาขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้ ตลอดจนมีความสาํคญัต่อความ
มัน่คงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงในปัจจุบนัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละประเทศมีอตัราสูงเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยั
พลงังานไฟฟ้าทั้งในภาคการผลิตอนัไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการและและในดา้น
การบริโภคเช่นกนั  ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นประเดน็สาํคญัท่ีควรพิจารณา คือ การจดัเตรียมแหล่งท่ีใชใ้นการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกบัความตอ้งการของประเทศและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการ
รายงานสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในปี 2554 (กรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554:  9) 
ได้รายงานว่า อตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยลดลงประมาณร้อยละ 0.40  แต่
สถานการณ์ในปัจจุบนั (ไทยโพสต,์ 2555) กลบัปรากฏว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยกาํลงัจะลดลง เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติกาํลงัจะหมดไปในอนาคตอนัใกล ้ ตลอดจนมีการ
ระงบัโครงการลงทุนทางดา้นรถยนตไ์ฮบริด เน่ืองจากเกรงวา่จะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอในอนาคต ทาํให้
กระทรวงพลังงานอาจมีการปรับนโยบายเพ่ือหาพลังงานทดแทนให้เพียงพอกับอัตราการใช้
พลงังานของประชาชน โดยการส่งเสริมการใช้พลงังานจากถ่านหิน และการซ้ือพลงังานจาก
ประเทศเพื่อนบา้นให้มากข้ึน นโยบายเช่นน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความมัง่คงทาง
พลงังาน ตลอดจนมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน  

ทั้งน้ีแหล่งพลงังานไฟฟ้าท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้ามีอยู่ดว้ยกนัหลายประเภท 
ไดแ้ก่ พลงังานจากก๊าซธรรมชาติพลงังานจากถ่านหิน พลงังานหมุนเวียน พลงังานชีวภาพ และ
พลงังานนิวเคลียร์  สาํหรับแหล่งท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น  ส่วนใหญ่ไดม้า
จากพลงังานจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ท่ีเหลือคือพลงังานนํ้ า นํ้ามนั  การนาํเขา้และอ่ืนๆ ซ่ึงยงั
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ดังนั้ น การจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าอ่ืนๆท่ีมีความ
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เหมาะสมทั้งในดา้นศกัยภาพและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงแหล่งพลงังานท่ีสาํคญัท่ี
เป็นหน่ึงในพลงังานทางเลือกท่ีถูกกาํหนดให้อยูใ่นแผนพลงังานแห่งชาติของไทยนัน่คือ พลงังาน
ไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งน้ีเน่ืองจากพลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานท่ีช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มเพราะไม่
ทาํใหเ้กิดมลภาวะ เช่น มลภาวะทางอากาศ ทางนํ้าและทางเสียง นอกจากน้ียงัมีราคาถูกกวา่เช้ือเพลิง
ประเภทอ่ืนๆ และไม่ผนัผวนมากนกัต่อภาวะตลาด  ดงันั้น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงไดรั้บความนิยม
อยา่งกวา้งขวาง โดยจะเห็นไดจ้ากการรายงานของทบวงพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (International 
Atomatic Energy Agency : IAEA) ว่าเม่ือตน้ปี 2550 ทัว่โลกมีจาํนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเคร่ืองอยู ่
437 เคร่ือง โดยมีปริมาณการผลิตรวมอยูท่ี่ 265,800 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 16 ของไฟฟ้าท่ีผลิต
ทั้งหมด ซ่ึงประเทศท่ีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเคร่ืองอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา จาํนวน 
103 เคร่ือง ฝร่ังเศส 59 เคร่ือง ญ่ีปุ่น 55 เคร่ือง และสาธารณรัฐเกาหลี 20  เคร่ือง (สุวพนัธ์ นิลายน, 
2554: 35-41,52)  

จากมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ คร้ังท่ี 4/2550 (คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ, 2550) มีความเห็นชอบให้จดัทาํแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ 
จาํนวน 4,000 เมกกะวตัต ์โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงกล่าวว่า “แผน PDP 2007 ไดก้าํหนดให้มี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มข้ึน แทนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนถ่าน
หินตามแผน PDP ท่ีใชค่้าความตอ้งการไฟฟ้าฉบบัเมษายน 2549 ส่งผลใหก้ารปล่อยมลภาวะทาง
อากาศลดลงมาก โดยเฉพาะ CO2 เน่ืองจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใชย้เูรเนียมเป็นเช้ือเพลิง จึงไม่ปล่อย
ก๊าซท่ีเป็นมลพิษ เช่น NOx SOx และ CO2 ตลอดจน ไม่ก่อเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและปัญหา
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดงันั้น จึงเห็นควรให้เร่งดาํเนินการ ให้ความรู้และสร้างความ
เขา้ใจกับประชาชนในเร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
สามารถก่อสร้างไดต้ามแผนท่ีวางไว ้เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว”  

อยา่งไรกต็าม เม่ือเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น และทาํให้เกิดปัญหากบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่ง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมา 
ไดอิจิ ทาํใหรั้ฐบาลมีการปรับเปล่ียนนโยบาย โดยการลดและชะลอการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทย ดงัท่ีปรับตามแผนพลงังานแห่งชาติล่าสุด (PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) รวมทั้ง
การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสังคมก็ยิง่เป็นปัญหาท่ีสาํคญัเร่งด่วนมากยิง่ข้ึนทั้งในต่างประเทศ 
(Siegrist & Visschers, in Press) และโดยเฉพาะประเทศไทย (Jewell, 2011) 

จากสภาพปัญหาทางดา้นพลงังานของโลกท่ีนํ้ ามนักาํลงัจะหมดไป และโดยเฉพาะประเทศ
ไทยท่ีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็จะหมดไปในอนาคต รวมทั้งปัญหาวิกฤติเก่ียวกบัสภาวะโลกร้อน
อนัเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น นํ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซ
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ธรรมชาติ เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน และรุนแรง ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพยสิ์น ตลอดจนปัญหาเร่ืองความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ ท่ีแต่ละประเทศจาํเป็น
จะตอ้งมีแหล่งพลงังานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการพ้ืนฐาน (Base Load)  และพึ่งพาพลงังานจาก
ต่างประเทศใหน้อ้ยท่ีสุด  ทาํใหห้ลายประเทศยงัเห็นความสาํคญัของพลงังานนิวเคลียร์ และไม่หยดุ
ท่ีจะพฒันาหรือสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปอีก เช่น  สหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
เกาหลีใต ้เป็นตน้ (Choi, Jun, Hwang, Starz, Mazour, Chang, & Burkart, 2009; Heffron, 2012) 

สาํหรับประเทศไทย ในการดาํเนินการจดัตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยงัประสบกบัปัญหาท่ีสาํคญั
คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีความหวาดกลวั
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความปลอดภยั ทั้งท่ีเทคโนโลยใีนดา้นความปลอดภยั
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีความกา้วหนา้อยา่งมากและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่แหล่ง
พลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของไทย (วุฑฒิ พนัธุมนาวิน และดุจเดือน พนัธุมนาวิน, 
2552ก: 114-141) 

การสร้างให้เกิดการยอมรับในประชาชนต่อส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะการยอมรับนวตักรรมใหม่
เช่น การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี และหน่ึงในวิธีการท่ีมีการศึกษาและ
วิจยัแลว้พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนทศันคติให้เกิดการยอมรับได ้ นัน่คือ วิธีการใชส้ารชกั
จูง เช่น ในการศึกษาของ Shower and Shringley (1995: 29-43) ท่ีพบวา่การใหข้อ้มูลท่ีเป็นการชกัจูง
เก่ียวกบัประโยชน์ของพลงังานนิวเคลียร์แก่นกัเรียนนั้นส่งผลให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อพลงังาน
นิวเคลียร์ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ในการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ (เช่น  สุพตัรา เติมคุนานนท์, 2553; นยันา 
เพช็ร์อินทร์, 2555; Duchduen Bhanthumnavin and Vutthi Bhanthumnavin, 2010) ยงัไดแ้สดงให้
เห็นว่า มีปัจจยัเชิงเหตุอีกหลายประการท่ีเก่ียวกบัการยอมรับพลงังานนิวเคลียร์ของนกัศึกษา ทั้งใน
เชิงจิตใจ เช่น ความรู้สึกกลวันิวเคลียร์ เป็นตน้  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงสถานการณ์ เช่น 
ปทสัถานทางสงัคม ความรู้เก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ เป็นตน้  

ดงันั้น ในการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างให้เกิดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คร้ังน้ี จึงเป็น
การวิจยัเชิงทดลองท่ีศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของสารชกัจูงท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดย
ทาํการศึกษาในกลุ่มนกัศึกษาซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ของประเทศไทยในอนาคต ดว้ยการใหข้อ้มูลในรูปของสารชกัจูงจะช่วยใหน้กัศึกษามีการ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการพฒันาประเทศ อีกทั้งยงัมีบทบาทในการส่ือสารแก่คนรอบ
ขา้งใหมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างให้เกิดการ
ยอมรับการจดัตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) เรื่อง “อิทธิพลของการได้รับสารชักจูงที่มีต่อการ

ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” นี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ  

ประการแรก เพื่อศึกษาการใช้สารชักจูงว่าจะมีอิทธิพลต่อปริมาณการยอมรับโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ของนักศึกษาปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด และอิทธิพลนี้จะพบในนักศึกษาประเภทใดบ้าง  

ประการที่สอง เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างการใช้สารชักจูงกับสถานการณ์ท่ีสําคัญที่มีต่อ

ปริมาณการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ของนักศึกษาปริญญาตรีประเภทต่างๆ 

ประการที่สาม เพื่อศึกษาแสวงหาตัวทํานายที่สําคัญ และปริมาณการทํานายการยอมรับ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี 

ประการที่ส่ี เพื่อศึกษาว่า การชักจูง จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ จะมีอิทธิพลทางตรง

กับความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการยอมรับโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์อย่างไรบ้าง 

 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ประการแรก ทําให้ทราบถึงประสิทธิผลของสารชักจูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้

ในวงกว้างเพ่ือสร้างให้เกิดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ต่อไป 

ประการที่สอง ทราบว่าลักษณะทางจิตเดิมและสถานการณ์ใดเป็นสาเหตุสมทบหรือ

เงื่อนไขต่อความสําเร็จของการใช้สารชักจูงในการเพิ่มการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

ประการที่สาม งานวิจัยเชิงทดลองนี้จะเป็นพื้นฐานในการทําวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนปลงทัศนคติต่อนวัตกรรมใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยต่อไปในอนาคต  

ประการที่ส่ี งานวิจัยเชิงทดลองนี้จะเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการจัดการทาง

สังคมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะในด้านพลังงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศได้ 

 

 1.4  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

  

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งหัวข้อในการประมวลเอกสารออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1   เป็น

การประมวลเพ่ือกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับการยอมรับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตลอดจนการประมวล
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เพื่อกาํหนดนิยามของตวัแปรตามท่ีจะศึกษา ส่วนท่ี  2   เป็นการประมวลเอกสารเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการใชส้ารชกัจูงกบัการเปล่ียนทศันคติเพ่ือการกาํหนดรูปแบบของสารชกั
จูงท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิจยั และส่วนท่ี3 เป็นการประมวลทฤษฎีและผลการวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เก่ียวกบัปัจจยัเชิงเหตุของการยอมรับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 2  ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิมและ 2) ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ทั้งน้ีเพื่อจุดมุ่งหมายของการ
กาํหนดตวัแปรนิยามปฏิบติัการและสมมติฐานของการวิจยั โดยมีหลายละเอียดดงัน้ี 

 
 1.4.1  การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ : ตัวแปร ความหมายและวธีิวดั 

การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเป็นหน่ึงในแผนพลงังานแห่งชาติท่ีถูกกาํหนด
ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการจดัเตรียมใหป้ระเทศมีความพร้อมในการรองรับการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีจะเพิ่ม
มากข้ึนในอนาคตเพื่อความมัน่คงของประเทศแลว้นั้น ซ่ึงพลงังานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลงังานท่ีมี
ศกัยภาพทั้งในดา้นปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดม้ากกว่า ตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าเม่ือเทียบกบัแหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของไทย  แต่ใน
ปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้านิวเคลียร์ถือไดว้่ายงัเป็นส่ิงใหม่สาํหรับสังคมไทยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัพลงังานชนิดน้ีจนทาํใหเ้กิดความหวาดกลวัและอาจทาํใหเ้กิดปัญหา
อ่ืนๆตามมาได ้(วุฑฒิ พนัธุมนาวิน และ ดุจเดือนพนัธุมนาวิน, 2552ก: 1-24)   ดงันั้นการสร้างใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจผ่านการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆจึงเป็นส่ิงท่ีมีความ
จาํเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งน้ีตามแผนพลงังานแห่งชาติท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในทศวรรษหน้านั้น 
กลุ่มคนท่ีควรสร้างให้เกิดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากท่ีสุดนั่นคือ กลุ่มเยาวชนนักเรียน
นกัศึกษาท่ีจะเติบโตไปเป็นกาํลงัสาํคญัในการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจและขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บั
คนในครอบครัว สถานท่ีทาํงาน ชุมชนและสงัคมเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดต่้อไป 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถือเป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยท่ีีกาํลงัเป็นประเด็นสาํคญัในเร่ืองของ
การยอมรับ ซ่ึงในการศึกษาเก่ียวกับการยอมรับนวตักรรมนั้ นได้มีการกล่าวถึงกระบวนการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมไวว้่ามีทั้งหมด  5 ขั้นตอน (Roger, 1983) คือ ขั้นท่ีหน่ึง ขั้นความรู้หรือ
ขั้นตระหนัก ท่ีบุคคลตระหนักถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหานวตักรรมโดยจะหาความรู้ใน
หลกัการและทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบันวตักรรมนั้น ขั้นท่ีสอง ขั้นชกัชวน เป็นขั้นท่ีบุคคลหา
ความรู้เพื่อประเมินนวตักรรมนั้นจนเกิดเป็นทศันคติต่อนวตักรรมนั้นทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 
ขั้นท่ีสาม ขั้นตัดสินใจ  เป็นขั้นท่ีบุคคลจะตัดสินใจว่าจะปฏิบัติหรือไม่หากเห็นว่าเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีจึงจะยอมรับ ขั้นท่ีส่ี ขั้นปฏิบติั เป็นขั้นท่ีบุคคลได้นํามาปฏิบติัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงาน ขั้นท่ีห้า เป็นขั้นท่ีบุคคลแสวงหาขอ้มูลเพื่อยืนยนัการตดัสินใจใช้ความรู้ 
วิธีการหรือนวตักรรม หากพบขอ้มูลสนบัสนุนจึงจะยอมรับปฏิบติัต่อไป หากพบในทางตรงกนัขา้ม
จึงจะปฏิเสธหรือเลิกปฏิบติั  
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ในการศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมนั้นสามารถวดัระดบัการยอมรับไดต้ั้งแต่ระดบั
กระบวนการทางจิตไปจนถึงระดบัพฤติกรรม (นพนธ์ สัมมา, 2523: 1-37) ซ่ึงการยอมรับส่ิงต่างๆ 
หรือพฤติกรรมใดๆนั้นในทางจิตวิทยานั้น โดยส่วนใหญ่จะใชแ้นวทางในการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติ ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางจิตอนัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการเกิดพฤติกรรมใดๆ ดงัทฤษฎี
การกระทาํเชิงเหตุผลของฟิชไบน์และไอเซน (Fishbein & Ajzen,1975)  ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด
พฤติกรรมของมนุษยไ์วด้งัน้ี คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมและปทสัถานทางสังคมเป็นตวัช้ีให้เห็นถึง
ระดบัของความตั้งใจท่ีจะกระทาํ ซ่ึงทาํใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นๆตามมา ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.1  ทฤษฎีการกระทาํเชิงเหตุผล   
แหล่งทีม่า:  Ajzen and Fishbein, 1980: 8.  

 
นอกจากน้ีในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางนัน่คือ แนวคิดท่ีแบ่ง

ทศันคติออกเป็น 3 องคป์ระกอบ (Eagly&Chaiken, 1993; Hogg&Vaughan, 2005; Krech, Crutchfield, 
& Ballachey 1962; Ostrom,1969; Pierce, Gardner, & Dunham, 2002) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 
องคป์ระกอบดา้นความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) เก่ียวขอ้งกบัการเห็นประโยชน์
ของส่ิงนั้นว่าดีหรือไม่ มีคุณค่าหรือมีความจาํเป็นมากน้อยเพียงไร เป็นองคป์ระกอบท่ีตอ้งอาศยั
ความรู้และการประเมินของบุคคล  องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) เป็นความรู้สึกตอ้ส่ิงนั้นๆ เช่น พอใจหรือไม่พอใจท่ีจะกระทาํ ชอบหรือไม่ชอบท่ีจะ
กระทาํ และ องคป์ระกอบท่ี 3 องคป์ระกอบดา้นความพร้อมท่ีจะกระทาํ (Behavioral Intention 
Component) เป็นความตั้งใจท่ีจะกระทาํ และพร้อมทนัทีท่ีจะกระทาํเม่ือมีโอกาส  

ความเช่ือของบุคคล 

ต่อพฤติกรรม 

ความเช่ือของบุคคล 

ตามความคาดหวงั 

ของกลุ่มหรือสังคม 

ทศันคติ 
ต่อพฤติกรรม 

 

ปทสัถาน 

ทางสังคม 

ความตั้งใจท่ี 

จะกระทาํ พฤติกรรม 
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ในการศึกษาเร่ืองการยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ มีงานวิจยัท่ีแบ่งตวัแปรตามเก่ียวกบัทศันคติ
หรือการยอมรับออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีหน่ึงคือ ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นๆหรือพฤติกรรมใดๆ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบแรกของทศันคติเดิม คือ องคป์ระกอบดา้นความรู้เชิงประเมินค่า 
และองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและกลุ่มท่ีสองคือ ความพร้อมท่ีจะกระทาํ  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
สามของทศันคติเดิม ตวัอยา่งงานวิจยัเช่น งานวิจยัของอรทยั มีสวสัด์ิ (2542: 4-7) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั
อิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีต่อการยอมรับการใช้บริการธนาคารของนักศึกษาปริญญาโท โดยใช้
ทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการธนาคารและความพร้อมท่ีจะใชบ้ริการของธนาคารเพ่ือวดัระดบัของ
การยอมรับการใช้บริการของธนาคารของนักศึกษา  นอกจากน้ี งานวิจยัของ ธนรัตน์ เก่งสกุล 
(2548) เก่ียวกบัความตั้งใจใฝ่รู้ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี2 ท่ีแบ่งตวัแปร
ความตั้งใจใฝ่รู้ในการอ่านภาษาองักฤษเป็นสองกลุ่ม คือ ทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ และ
ความพร้อมในการอ่านภาษาองักฤษ  

ส่วนการศึกษาการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอดีต มีการศึกษาทศันคติต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ทั้ง 3 องคป์ระกอบ (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และ วุฑฒิ พนัธุมนาวิน, 2555:  23-29)  นอกจากน้ี
การศึกษาของ สุพตัรา เติมคุนานนท์ (2553) เก่ียวกบัอิทธิพลของสารชกัจูงท่ีมีต่อการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบ่ง
ออกเป็น 2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  และงานวิจยัล่าสุด ของนยันา เพช็รอินทร์ (2555: 36-45) เก่ียวกบัสารชกัจูงท่ีมีต่อการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนักศึกษาปริญญาตรี ไดแ้บ่งตวัแปรการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ออกเป็นสองตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เช่นเดียวกนั 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ี จึงกาํหนดกลุ่มตวัแปรการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีศึกษาแบ่งออก
ออกเป็น 2 ตวัแปร คือ 1) ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ 2) ความพร้อมท่ีจะยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.4.1.1  ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ความหมายและวิธีวดั 
ในการศึกษาของนักวิชาการเก่ียวกับทัศนคตินั้ นได้มีการให้ความหมายของ

ทศันคติไวม้ากมายตั้งแต่การศึกษาในช่วงแรกท่ีกล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจ
ของแต่ละบุคคลท่ีช้ีให้เห็นถึงการกระทาํและการตอบสนองท่ีเป็นไปไดแ้ละการให้ความหมายท่ี
ไดรั้บการยอมรับและใชก้นัโดยทัว่ไป(Rosenberg and Hovland, 1960: 1-14; Kretch, Crutchfield 
and Ballachey, 1962; Eagly & Chaiken, 1993: 1-10; ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2531: 62-81;  และ
พิบูล ทีปะปาล, 2550) นัน่คือการการให้ความหมายทศันคติตามองคป์ระกอบของทศันคติทั้งสาม
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ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทศันคติในดา้นความรู้ชิงประเมินค่าเป็นความรู้เชิงประเมินเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง ว่ามีประโยชน์หรือมีโทษ มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า มีความสําคญั
หรือไม่ค่อยมีความสาํคญั (Cognitive Component)  2) ทศันคติในดา้นความรู้สึกเป็นความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบส่ิงนั้นหรือการกระทาํนั้นๆ (Affective Component)  และ 3) ทศันคติในดา้นความ
พร้อมท่ีจะกระทาํเป็นความพร้อมท่ีจะกระทาํพฤติกรรมหรือตอบสนองต่อส่ิงนั้นๆ  (Behavioral 
Component) 

สาํหรับในงานวิจยัน้ีไดแ้บ่งตวัแปรทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกเป็น 2 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบในดา้นความรู้เชิงประเมินค่าและองคป์ระกอบในดา้นความรู้สึก ซ่ึง
ในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนและนักศึกษาท่ีผ่านมานั้นได้มี
การศึกษาและให้ความหมายไว ้ดงัน้ี เช่น การศึกษาเก่ียวกบัทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของสุภาสินี  นุ่มเนียม (2546: 73) โดยให้คาํนิยาม
ทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไวว้่า คือการรับรู้ถึงผลดีหรือผลเสียของการกรทาํ
หรือไม่กระทาํพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความชอบหรือความพอใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรม
ดงักล่าว นอกจากน้ีในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายขุองนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
ของสุทธิดา ทองศฤงคลี (2548: 58) โดยให้ความหมายของ ทศันคติ ท่ีดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติ
ผูสู้งอายไุวว้่า หมายถึง ลกัษณะภายในจิตใจของนกัเรียนท่ีแสดงออกใน 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
องค์ประกอบดา้นความรู้เชิงประเมินค่าว่า พฤติกรรมการดูแลญาติผูสู้งอายุเป็นพฤติกรรมท่ีดีมี
ประโยชน์ หรือไม่ดีไม่มีประโยชน์ และ 2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกชอบ พอใจ หรือไม่ชอบ ไม่
พอใจ ต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผูสู้งอาย ุ

สําหรับการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอดีตไดมี้นักวิชาการ
ศึกษาอยูห่ลายท่าน เช่น Otway, Maurer and Thomas (1978: 109-118) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับ
พลงังานนิวเคลียร์ในกลุ่มนกัวิชาการในสถาบนัวิจยัดา้นพลงังานในอเมริกา และผูมี้สิทธ์ิออกเสียง
ดา้นพลงังานนิวเคลียร์ในอเมริกาโดยสอบถามดว้ยการให้คะแนนทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์ใน
ดา้นความรู้เชิงประเมินค่าเก่ียวกบัผลกระทบของประโยชน์และอนัตรายของพลงังานนิวเคลียร์ซ่ึง
แบ่งออกเป็นส่ีดา้นไดแ้ก่ ทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์ในดา้นอนัตรายต่อสุขภาพจิต ดา้นประโยชน์
ต่อเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและสังคมและด้านอันตรายในเชิงกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

Otway and Fishbein (1976) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์และ
อนัตรายจากพลงังานนิวเคลียร์โดยศึกษากบันกัวิจยัในมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาจาํนวน 30 คน 
โดยการศึกษาทศันคติในคร้ังน้ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการกระทาํเชิงเหตุผล โดยใชอ้งคป์ระกอบ
ของทศันคติในดา้นความรู้เชิงประเมินค่าในการสอบถามทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์และอนัตราย
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จากพลงังานนิวเคลียร์ในด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพจิตใจและในด้านสังคม โดยผูต้อบทาํการ
ประเมินขอ้ความ 12 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร 7 หน่วย (คะแนน -3 ถึง +3)   ขอ้ความ
เหล่าน้ีเก่ียวกบัความเส่ียงของนิวเคลียร์ ทั้งในทางลบ เช่น ขยะท่ีเป็นมลพิษจากนิวเคลียร์, การใช้
นิวเคลียร์ในทางทาํลายลา้ง, ใชห้ลกัการท่ียากต่อความเขา้ใจ,ไม่ไดใ้ห้ประโยชน์สูงแก่สังคมอยา่งท่ี
เขา้ใจเป็นตน้ และทางบวก เช่น  การเพิ่มคุณภาพชีวิต, เป็นตน้   

ส่วนการศึกษาของ Van der Plight, Van der Linden และ Ester (1982: 221-231) 
เก่ียวกบัทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์ในกลุ่มประชากรในเนเธอร์แลนดท่ี์อาศยัอยูใ่กลก้บัโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในระยะไม่เกิน 30ไมล์ โดยใชอ้งคป์ระกอบของทศันคติในดา้นความรู้สึกสอบถาม
เก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อพลงังานนิวเคลียร์โดยการให้คะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม เช่น รู้สึก
พอใจหรือต่อตา้นหากจะตอ้งมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มข้ึนในเนเธอร์แลนด ์เป็นตน้ 

Swaton and Renn (1984: 1-27) ไดท้าํการศึกษาทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์ใน
นักศึกษาจาก 3 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่น เยอรมนันี และฟิลิปปินส์ โดยทาํการเก็บขอ้มูลกับนักศึกษา
ประเทศละประมาณ 150 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุอายุระหว่าง 18-29 ปี  โดยทาํการสร้างแบบวดั
ทศันคติต่อพลงังานนิวเคลียร์ โดยเน้นท่ีดา้นความเช่ือ (Belief) หรือการประเมินค่า (Cognitive 
aspect) โดยแบ่งแบบวดัออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก มีความเก่ียวขอ้งกบัทศันคติต่อพลงังาน
นิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นประโยคท่ีประกอบดว้ยมาตร 7 หน่วย ให้ผูต้อบแสดงถึงความรู้สึกของตนท่ีมีต่อ
พลงังานนิวเคลียร์ และส่วนท่ีสอง คือ ไดใ้หผู้ต้อบตดัสินวา่ แต่ละขอ้มีความสาํคญัอยา่งไรเม่ือมีการ
ดาํเนินการต่อทางดา้นนิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบในนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 
ปรากฏว่า ความเช่ือเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ผลกระทบทาง
ลบของเทคโนโลยี เช่น การทาํให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  ตอ้งพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเล็กๆ  อาจ
เป็นอนัตรายต่อคนรุ่นหลงั ก่อให้เกิดอุบติัเหตุท่ีลงผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในเวลาเดียวกนั เป็นตน้   
2) การพฒันาประเทศ  เช่น  ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี ทาํใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรม  
เป็นความภาคภูมิใจของชาติ  ก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นการวิจยัและเทคโนโลยี เป็นตน้  และ    
3) ผลประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลและสังคม เช่น  เป็นแหล่งพลงังานท่ีราคาถูก  แกปั้ญหาพลงังานใน
ระยะยาวได ้ ช่วยสงวนพลงังานธรรมชาติอ่ืนๆ  ก่อใหเ้กิดการสร้างงาน เป็นตน้  

ในงานวิจยัของ ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และ วุฑฒิ พนัธุมนาวิน (2555: 31-65) 
เก่ียวกบัการวิจยัเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวดัทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัศึกษาปริญญาตรีโดย
เก็บขอ้มูลกบันกัศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐ 2 แห่ง จาํนวน 817 คน  ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
องคป์ระกอบของทศันคติต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกเป็น 3  องคป์ระกอบ ทาํใหไ้ดแ้บบวดัทศันคติ
ท่ีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีแบ่งตามองคป์ระกอบทั้งสามของทศันคติ โดยองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติในงานวิจยัน้ี  คือ 1) การประเมินค่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นแบบวดัท่ีใหน้กัศึกษารายงาน
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เก่ียวกบัการเห็นประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น ทาํใหมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง  ช่วยพฒันาประเทศ 
ลดการพึ่งพานํ้ามนั เป็นตน้ และการเห็นโทษนอ้ยของการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น ไม่คิดว่าจะเป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  รัฐควรลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่ขดักบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นตน้ และ 2) ความรู้สึกท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นแบบวดัท่ีให้นักศึกษารายงาน
เก่ียวกับการความรู้สึกท่ีดี ชอบใจ และพอใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น อยากให้มีการตั้งโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ภูมิใจท่ีไดส้นบัสนุนการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ไม่กลวัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นตน้  

นอกจากน้ีในงานวิจัยเ ก่ียวกับอิทธิพลของการใช้สารชักจูงต่อการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของ สุพตัรา เติมคุนานนท ์ (2553: 39) นั้นได้
ใชอ้งคป์ระกอบในดา้นความรู้ชิงประเมินค่าและองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกในการวดัทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงตวัอย่างเน้ือหาในแบบวดัไดแ้ก่ การเล็งเห็นความจาํเป็นในการจดัสรร
งบประมาณเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การมีความรู้สึกท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยไม่รู้สึกกลวั
ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดเหมือนในต่างประเทศ และรู้สึกภูมิใจถ้าประเทศของตนจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหมือนนานาประเทศ เป็นตน้ และในงานวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของการใชส้ารชกั
จูงต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัศึกษาปริญญาตรีของ นยันา เพช็รอินทร์ (2555: 36-45) ท่ี
ได้แบ่งการวดัตวัแปรทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกเป็นองค์ประกอบด้านความรู้เชิง
ประเมินค่าและองค์ประกอบด้านความรู้สึกด้วยเช่นกัน ซ่ึงตัวอย่างเน้ือหาในแบบวัดได้แก่ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ช่วยพฒันาเศรษฐกิจ การไม่กลวัวา่จะระเบิดเหมือนกบัต่างประเทศ เป็นตน้   

ดงันั้น ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว ้ในงานวิจยัน้ี หมายถึง การท่ีนกัศึกษา
ปริญญาตรีเห็นประโยชน์มาก และเห็นโทษน้อยของการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
รวมทั้งความรู้สึกพอใจมาก และไม่พอใจนอ้ยท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ซ่ึงวดัโดย
แบบวดัชนิดมาตรประเมินรวมค่า ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากพ้ืนฐานของ ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และวุฑฒิ 
พนัธุมนาวิน (2555) 

1.4.1.2  ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ความหมายและวิธีวดั 
ความพร้อมท่ีจะกระทาํเป็นองค์ประกอบหน่ึงของทศันคติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

พร้อมหรือความตั้งใจของบุคคลท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรมนั้นๆ มกัเกิดข้ึนหลงัจากบุคคล
ไดรั้บรู้ประเมินค่าความรู้ ความรู้สึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบแลว้ จึงจะเกิดองคป์ระกอบท่ีสาม
ของทศันคติน้ีข้ึนซ่ึงเป็นความพร้อมท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้และความรู้สึก
ท่ีมีต่อพฤติกรรม (ทวีวฒัน์ บุญชิต, 2530) ซ่ึงตามทฤษฎีเหตุผลของการกระทาํไดม้องความพร้อม
หรือความตั้งใจท่ีจะกระทาํในฐานะท่ีเป็นตวัช้ีวดัแนวโนม้ท่ีจะกระทาํ (Fishbein and Ajzen, 1981) 
แต่ไม่สามารถนาํไปวดัพฤติกรรมไดโ้ดยตรงเน่ืองจากความพร้อมท่ีจะกระทาํเป็นลกัษณะทางจิต จึง
นาํไปใชไ้ดใ้นการวดัทศันคติเพื่อทาํนายพฤติกรรมโดยวดัท่ีความพร้อมท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้นๆ  
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ในการศึกษาความพร้อมท่ีจะกระทาํของกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาของนกัวิจยัท่ีผ่าน
มาไดมี้การให้คาํนิยามไวด้งัน้ี เช่น งานวิจยัของอรทยั มีสวสัด์ิ (2542: 43) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ยอมรับการใชบ้ริการของนกัศึกษาปริญญาโท โดยใหค้วามหมายไวว้า่ ความพร้อมท่ีจะมาใชบ้ริการ
ธนาคาร คือ ความพร้อมท่ีจะมาใชบ้ริการฝากเงินทุกประเภทหรือถอนคืนเงินท่ีฝากไวก้บัธนาคาร
โดยใชแ้บบวดัแบบมาตรประเมินรวมค่า ซ่ึงมีมาตรแบบ 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสุด”  ถึง “ไม่จริงเลย” 
ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.95 จาํนวน 20 ขอ้ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของสังคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของ บุณฑริกา ราชอาจ (2548: 42-43) โดย
ให้คาํนิยามความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมไวว้่า คือ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจหลีกเล่ียง
หรือยินดีท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม เช่น การยินดีต่อแถวเพ่ือเขา้รับการบริการ  การ
หลีกเล่ียงท่ีจะเสียค่าบริการ เป็นตน้โดยใชแ้บบวดัแบบมาตรประเมินรวมค่า ซ่ึงมีมาตรแบบ 6 
หน่วยจาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.86 จาํนวน 12 ขอ้ และงานวิจยัของ   
ธนรัตน์ เก่งสกุล (2548: 39-40) เก่ียวกบัการความตั้งใจใฝ่รู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใหค้าํนิยามของความพร้อมท่ีจะอ่านภาษาองักฤษไวว้่า คือ ความพร้อม 
ความยินดีหรือการหลีกเล่ียงท่ีจะอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆโดยใช้แบบวดัแบบมาตร
ประเมินรวมค่า ซ่ึงมีมาตรแบบ 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสุด”  ถึง “ไม่จริงเลย” ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.81 
จาํนวน 15 ขอ้ 

นอกจากน้ียงัพบงานวิจยัเก่ียวกบัความพร้อมในการใชน้วตักรรมของนักศึกษา 
เช่น งานวิจยัของ ดวงกมล ทรัพยพ์ิทยากร (2547: 223) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัทางจิตสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนักศึกษา โดยความพร้อมท่ีจะใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็น
ส่วนหน่ึงของตัวแปรทัศนคติท่ีดีต่อการใช้อินเตอร์เน็ต มีการให้ว ัดความพร้อมในการใช้
อินเตอร์เน็ต ในเชิงของความพร้อมท่ีจะใชอิ้นเตอร์เน็ตในทางท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ความพร้อมท่ีจะ
คน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และ หลีกเล่ียงการเล่นพนนัออนไลน์ เป็นตน้ 

สาํหรับในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ สุพตัตรา  เติมคุนา
นนท ์ (2553: 40) และนยันา เพช็รอินทร์ (2555: 38) นั้นไดก้าํหนดใหค้วามพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เป็นหน่ึงในตวัแปรเพื่อวดัระดบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดยใหค้วามหมายว่า เป็น
ความพร้อมมากหรือการหลีกเล่ียงนอ้ยท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เม่ือมีโอกาสก็ให้การสนบัสนุนใน
รูปแบบต่างๆ 

ดงันั้น ในการวิจยัน้ี จึงใหค้วามหมายของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ว่า
คือ ความพร้อม ความยินดีท่ีจะกระทาํการสนับสนุนการจดัตั้งหรือการให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
หรือหลีกเล่ียงการกระทาํใดท่ีแสดงถึงการต่อตา้นการสนับสนุนการจดัตั้งหรือการให้มีโรงไฟฟ้า
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นิวเคลียร์ เช่น การยนิดีเขา้ร่วมสัมมนาการให้ความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการหลีกเล่ียง
ท่ีจะเป็นสมาชิกในองคก์รท่ีสนบัสนุนการจดัตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นตน้ ซ่ึงวดัโดยแบบวดัชนิด
มาตรประเมินรวมค่า ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากพ้ืนฐานของ ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และวุฑฒิ พนัธุมนาวิน 
(2555) 

1.4.1.3  ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์: ความหมาย และวิธีวดั 
  นกัวิชาการหลายท่าน (เช่น Anastasi and Urbina, 1997; Nunnally and Bernstein, 

1994) เสนอวา่การวดัปริมาณความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรม อาจวดัไดใ้นหลายหลายรูปแบบ  
โดยเฉพาะทศันคติอาจวดัไดใ้นเชิงของความเห็นดว้ยเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง นอกจากน้ีวิธีการวดั
ทศันคติและความพร้อมท่ีจะกระทาํส่ิงนั้น ก็อาจวดัไดใ้นหลายลกัษณะ ซ่ึงโดยทัว่ไปนิยมวดัใน
ลกัษณะของมาตรประเมินรวมค่า แต่อยา่งไรกต็าม การยอมรับหรือความเห็นดว้ยอาจสามารถวดัใน
ลกัษณะอ่ืนๆ ไดอี้ก โดยเฉพาะการใหผู้ต้อบประเมินความเห็นดว้ยหรือคุณลกัษณะต่างๆ ในรูปของ
คะแนน  

สาํหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น ไดพ้บการศึกษา
ทั้งในเชิงมาตรประเมินรวมค่า และการใหเ้ติมระดบัคะแนนการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแต่ละ
สถานท่ี เช่นงานวิจยัของ Duchduen Bhanthumnavin and  Vutthi Bhanthumnavin.  (2010)  เก่ียวกบั
การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงเก็บตวัอยา่งจากนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ
จาํนวน 200 คน โดยประเมินการยอมรับจากการถามคาํถามท่ีวดัระดบัความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 5 สถานท่ี ไดแ้ก่ 1) การเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
ไทย 2)ในจงัหวดัท่ีตนอาศยัอยู่ 3) ในจงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม 4) ในอาํเภอท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม 
และ 5) ในหมู่บา้นท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม โดยให้เติมคะแนนเป็นช่วงคะแนนตั้งแต่ศูนยถึ์งหน่ึงร้อย 
กล่าวคือ คะแนน 1 คือไม่ยอมรับเลย จนถึง 100 คือ ยอมรับท่ีสุด ซ่ึงสุพตัรา เติมคุนานนท ์(2553: 
162) ไดรั้บเอาการวดัในลกัษณะน้ีไปใชว้ดัปริมาณความเห็นดว้ยกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ระดบันกัเรียนมธัยมศึกษา และนยันา เพช็รอินทร์ (2555: 39; 193) ไดน้าํแนวทางเช่นน้ีไปใชว้ดั
ปริมาณความเห็นดว้ยกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัศึกษาปริญญาตรีดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดใ้ชก้ารวดัความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในสถานท่ีต่างๆ 5 แห่งเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ 1) ในประเทศไทย 2) ในจงัหวดัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ 3) ใน
จงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม 4) ในอาํเภอท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม และ 5) ในหมู่บา้นท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม 
ตามแบบของ Duchduen Bhanthumnavin, and  Vutthi Bhanthumnavin.  (2010)  โดยใหผู้ต้อบใส่คะแนน
หน่ึงค่า จากคะแนน 1 (ไม่ยอมรับเลย) จนถึง 100 (ยอมรับท่ีสุด)    
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1.4.2  การชักจูงกบัการเปลีย่นทศันคต ิ
ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ด้วยการอบรมสั่งสอน 

สภาพแวดลอ้ม ความกา้วหนา้ทางการศึกษา การส่ือสารและคมนาคม ซ่ึงในการเปล่ียนทศันคติของ
บุคคลนั้นมีขั้นตอนดงัน้ี (Mcguire, 1969) ขั้นท่ีหน่ึง ขั้นเอาใจใส่ บุคคลจาํเป็นตอ้งใหค้วามใส่ใจกบั
สารท่ีไดรั้บ การยอมรับฟังจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเอาใจใส่ในสารส่ือท่ีใชใ้นการชกัจูง ขั้นท่ีสอง 
ขั้นทาํความเขา้ใจ ในขั้นน้ีนอกจากความเอาใจใส่แลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆเช่น สารท่ีใชส่ื้อจะตอ้งเขา้ใจ
ง่ายไม่ทาํใหเ้กิดการป้องกนัตนเองจากผูรั้บส่ือ และข้ึนอยูก่บัสภาพจิตใจของผูรั้บดว้ย ขั้นท่ีสาม ขั้น
การยอมรับ ซ่ึงแบ่งเป็น สามแบบคือ แบบท่ีหน่ึง การยอมตามท่ีเกิดจากอิทธิพลของผูส่้งสาร แบบท่ีสอง 
การเลียนแบบท่ีผูรั้บต้องการเหมือนผูช้ักจูง แบบท่ีสาม การยอมรับไวภ้ายในตน ท่ีผูรั้บเห็น
ประโยชน์หรือข้อดีจากการกระทาํนั้ นๆ ขั้นท่ีส่ี ขั้นความจาํ การเปล่ียนทัศนคติจะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการจาํเร่ืองราวนั้นๆ ดงันั้นการตระหนักถึงความสําคญัของสารชักจูงและการ
ไดรั้บสารชกัจูงบ่อยคร้ังจะทาํให้การจาํของผูรั้บนั้นดียิ่งข้ึน ขั้นท่ีห้า ขั้นการกระทาํ เป็นการแสดง
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทศันคตินั้นๆ 

การชกัจูงเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนทศันคติสามารถกระทาํไดโ้ดยให้บุคคลไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ี
เหมาะสมกบัเร่ืองนั้นๆ โดยสามารถกระทาํไดท้ั้ง สามองคป์ระกอบของทศันคติ (ดวงเดือน พนัธุม
นาวิน, 2544) คือ องคป์ระกอบท่ีหน่ึง ดา้นความรู้เชิงประเมินค่าสามารถกระทาํไดโ้ดยใหค้วามรู้ใน
ดา้นคุณประโยชน์หรือโทษเพ่ิมเติม ซ่ึงจะส่งผลต่อองคป์ระกอบท่ีสองและสาม ส่วนการเปล่ียน
องคป์ระกอบท่ีสองทาํไดโ้ดยการเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึก องคป์ระกอบท่ีสามทาํโดยการใหก้ระทาํ
ในทางตรงกนัขา้มกบัทศันคติเดิม 

นอกจากน้ีในการใช้สารชักจูงยงัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลเกิดการยอมรับ
นวตักรรมรวมทั้ งการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการยอมรับ
นวตักรรมของบุคคลท่ี Roger (Rogers, 1983) ไดก้ล่าวไวว้่า จะตอ้งแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการปฏิเสธ
นวตักรรมซ่ึงสาเหตุหลกัของการปฏิเสธนวตักรรม คือ ความเคยชินกบัวิธีการเดิม ๆ ความไม่แน่ใจ
ในประสิทธิภาพของนวัตกรรม ความรู้ของบุคคลเก่ียวกับนวัตกรรมและข้อจํากัดทางด้าน
งบประมาณ  

ในการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในอดีตเก่ียวกับการชักจูงให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
อาจจะกระทาํไดห้ลายทาง โดยแนวทางท่ีนิยมคือ การใชส้ารชกัจูง (เช่น ทวีวฒัน์ บุญชิต, 2530;   
ธนรัตน์ เก่งสกุล, 2548; อรทยั มีสวสัด์ิ, 2543) นอกจากน้ียงัมีการใชก้ารชกัจูงตนเองดว้ยการให้
เขียนชกัจูงผูอ่ื้นดว้ย งานวิจยัท่ีปรากฏการเขียนชกัจูงมกัเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม
ใหม่ เช่น นิวเคลียร์ (สุพตัรา เติมคุนานนท,์ 2553)   



14 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีไดแ้บ่งการจดักระทาํสาเหตุออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การอ่านสารชกัจูง 
และ 2) การเขียนชกัจูง  สาํหรับการประมวลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั ผลของการจดักระทาํทั้งสอง
รูปแบบน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.4.2.1  การอ่านสารชกัจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
การใชส้ารชกัจูงเป็นวิธีการหน่ึงในการเปล่ียนทศันคติของบุคคล โดยการส่งสาร

ส่ือประเภทต่างๆ เช่น บทความ คาํพดู ผา่นส่ือประเภทต่างๆท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการคลอ้ยตามได ้โดย
บุคคลจะนาํความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากสารส่ือไปประกอบกบัความรู้เดิมท่ีมี ซ่ึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทศันคติได ้(พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ และคณะ, 2528) ซ่ึงในการเสนอเน้ือหาหรือความรู้ในสารชกัจูง
เพ่ือเปล่ียนทศันคตินั้นนกัวิชาการไดเ้สนอไวส้องหลกัการคือการนาํเสนอเน้ือหาในดา้นเดียวและ
การนาํเสนอเน้ือหาทั้งสองดา้น ทั้งในดา้นท่ีสนบัสนุนและไม่สนบัสนุน (ธนรัตน์ เก่งสกุล, 2548) 
และจากการวิจัยพบว่าการนําเสนอสารเพียงด้านเดียวจะได้ผลดีเม่ือผูรั้บมีความคิดเห็นเดิมท่ี
สอดคลอ้งกบัผูส่้งสาร และการนาํเสนอสารทั้งสองดา้นจะไดรั้บผลดีเม่ือผูรั้บมีการศึกษาสูง (ธนรัตน์ 
เก่งสกลุ, 2548) 

ทางดา้นจิตพฤติกรรมศาสตร์ในอดีตไดศึ้กษาการชกัจูงโดยส่วนใหญ่จะเนน้ใน 2 
ส่วน คือ สารปลอบ และสารขู่ กล่าวคือ สารปลอบ เป็นสารท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงแต่ทางดา้นประโยชน์ท่ี
บุคคลจะไดรั้บเม่ือทาํตามท่ีมีการชกัจูงหรือเม่ือกระทาํตามแลว้จะบงัเกิดผลดีอยา่งไร ส่วนสารขู่ เป็น
การแสดงใหเ้ห็นโทษของการไม่ยอมรับท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  (นยันา  เพช็ร์อินทร์, 2555) 

เน่ืองจากในอดีตท่ีผา่นมาประชาชนส่วนใหญ่จะไดรั้บขอ้มูลดา้นลบของพลงังาน
นิวเคลียร์ จนกระทัง่เกิดความกลวั ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงเลือกท่ีจะใชส้ารปลอบท่ีช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเน้ือหาท่ีใชใ้นสารชกัจูงในงานวิจยัน้ีจะแบ่ง ตามแนว
ของ Duchduen Bhanthumnavin and Vutthi Bhanthumnavin (2010: 1-4 ) ซ่ึงไดเ้สนอไว ้3 มิติ คือ 
1) มิติดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (Safety and Environment Dimension) 2) มิติดา้น
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนิีวเคลียร์ (Advanced Technology Dimension) และ 3) มิติทางดา้น
สงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economy Dimension) 

มิติดา้นความปลอดภยั  เป็นมิติท่ีประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะท่ี
ผา่นมาประชาชนมกัรับรู้ผลกระทบของพลงังานนิวเคลียร์ในเชิงลบเท่านั้น จึงทาํให้เกิดความวิตก
กงัวลถึงผลกระทบต่อความปลอดภยัของตนเอง ทรัพยสิ์น ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม (คาร์บอน, 
2549: 26) สําหรับประเด็นดา้นความปลอดภยัท่ีประชาชนมกัเขา้ใจผิด คือ ความกลวัว่า โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จะเป็นระเบิดนิวเคลียร์นั้น นกัวิชาการ (คาร์บอน, 2549; วุฑฒิ พนัธุมนาวิน และดุจเดือน 
พนัธุมนาวิน, 2552) ไดป้ระมวลเอกสารจากต่างประเทศท่ีใหผ้ลตรงกนัว่า ระเบิดนิวเคลียร์จะตอ้งมี
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ความเขม้ขน้ของยเูรเนียมมากกว่า 95%  แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใชเ้ช้ือเพลิงยเูรเน่ียมท่ีมีความเขม้ขน้
เพียงไม่ถึง 5% ดงันั้นพลงังานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าจึงไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ 

นอกจากน้ี วุฑฒิ พนัธุมนาวิน และดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2552: 114-141) ยงัได้
เสนอผลการเปรียบเทียบปริมาณรังสีท่ีไดรั้บระหว่างผูท่ี้ตั้งบา้นเรือนอยู่ติดกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
เป็นระยะเวลา 1 ปี  กบัผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินท่ีบินระหวา่งเมืองนิวยอร์กไปยงัเมืองลอสแองเจลลิส 
ซ่ึงปรากฏว่า ผูโ้ดยสารบนเท่ียวบินไดรั้บรังสีในปริมาณมากกว่าถึง 50 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้ยู่
อาศยัติดกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเวลา 1 ปี  

สาํหรับการเปรียบเทียบเร่ืองรังสีกบัแหล่งพลงังานไฟฟ้าประเภทอ่ืนนั้น โดยส่วน
ใหญ่ประชาชนมกัเขา้ใจว่ารังสีไม่น่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการเผา
เช้ือเพลิงฟอสซิล แต่เน่ืองจากถ่านหินมียูเรเนียม ธอเรียม และสารกมัมนัตรังสีอ่ืนๆ ผสมอยู่ เม่ือ
ถ่านหินถูกเผา สารกมัมนัตรังสีเหล่าน้ีจะถูกปล่อยออกจากปล่องควนัผูค้นท่ีอาศยัในบริเวณใกล้ๆ  
โรงไฟฟ้าถ่านหินโดยทัว่ไปจึงไดรั้บรังสีสูงกว่าคนท่ีอาศยัอยู่ใกลโ้รงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 100 เท่า 
(คาร์บอน แมก็ซ์, 2549: 34) 

มิติด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองมาจากหัว
ขอ้ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ วุฑฒิ พนัธุมนาวิน และดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2552: 
114-141; กองวินาศกรรมนิวเคลียร์, 2541) ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการพฒันาเป็น
เทคโนโลยขีั้นสูงท่ีมีระบบป้องกนัความผดิพลาดโดยไม่ตอ้งมีพนกังานคอยควบคุม โดยเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ไดถู้กพฒันาให้มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงมากๆ เม่ือเกิดส่ิงผิดปกติข้ึนระบบเหล่าน้ีจะ
หยดุทาํงานโดยตวัของมนัเอง  ซ่ึงแตกต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองเชินโนบิล ประเทศรัสเซีย ท่ี
ไม่มีระบบรักษาความปลอดภยั ตลอดจนไม่มีโดมท่ีแขง็แรงป้องกนัการระเบิดและการพุ่งชนจาก
อากาศยานขนาดใหญ่  แต่ในปัจจุบนั โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะตอ้งมีโดมขนาดใหญ่ท่ีเสริมเหลก็และ
เป็นซีเมนตห์นา 2 เมตร ท่ีจะสามารถป้องกนัการระเบิด พุง่ชนของเคร่ืองบิน และแผน่ดินไหว 

นอกจากน้ี วุฑฒิ พนัธุมนาวิน และดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2552: 1-24) ยงัไดเ้สนอ
ขอ้มูลอีกว่า กากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ท่ีประชาชนมกักลวัว่าจะมีปริมาณมาก และอาจเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สมยัใหม่ สามารถนาํกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์มาใชซ้ํ้ า จนเหลือกาก
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ในปริมาณท่ีน้อยมาก หรือประมาณเท่ากับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 2 ใบ 
เท่านั้น  

มิติดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัประชาชนโดยเฉพาะดา้น
ค่าไฟฟ้า ทั้งน้ี พบว่าตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย จากการใชน้ํ้ ามนัเท่ากบั 2.10 บาท จากการใชก๊้าซ
ธรรมชาติ เท่ากบั 1.75 บาท จากการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ ราคาเพียง 0.81 บาท  ซ่ึงเท่ากบัราคาไฟฟ้า
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ท่ีผลิตจากการใชถ่้านหิน  อย่างไรก็ตามถ่านหินผลิตก๊าซเรือนกระจกมากกว่านิวเคลียร์ถึง 57 เท่า 
(Hore-Lacy, I, 2006) นอกจากน้ีประเทศต่างๆ ไดมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก่อนหนา้นาน
แลว้ ในปัจจุบนัทัว่โลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยูอ่ยา่งนอ้ย 441 โรง (Nuclear Energy Agency, 2008) 
และมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เปิดดาํเนินการบริการไฟฟ้าแก่ประชนในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา  
จีน  ฝร่ังเศส  และญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวดว้ย  

ดงันั้นในงานวิจยัน้ี สารชกัจูงเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา
ปริญญาตรีประกอบดว้ยขอ้มูลใน 3 ดา้น  คือ 1) ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เช่น พลงังาน
นิวเคลียร์ท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้าไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์   พลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานสะอาด เป็นตน้   
2) ดา้นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนิีวเคลียร์ เช่น มีระบบป้องกนัความผดิพลาดโดยไม่ตอ้งใชค้น
สัง่การ  เป็นตน้  และ 3) ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ เช่น  ค่าไฟฟ้าถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงไฟฟ้า
ประเภทอ่ืนๆ  ประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับ เป็นตน้ 

สาํหรับการวิจยัเก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงในประเทศไทยนั้น ไดมี้การศึกษาวิจยัเชิง
ทดลองเก่ียวกบัอิทธิพลของการใชส้ารชกัจูงต่อการเปล่ียนทศันคติ เช่น งานวิจยัของทวีวฒัน์  บุญชิต 
(2530) ท่ีสร้างสารชกัจูงตามหลกัทฤษฎีเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ข้ึน หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษา
เก่ียวกบัอิทธิพลของสารชกัจูงต่อทศันคติและความพร้อมในดา้นต่างๆในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา 
และปรากฏผลท่ีสอดคลอ้งกนัถึงผลดีของสารชกัจูงท่ีมีต่อทศันคติท่ีดีและความพร้อมต่อพฤติกรรม
ท่ีน่าปรารถนา ดงัน้ี  

การศึกษาของอรทยั มีสวสัด์ิ (2542) เก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงกบัความพร้อมของ
บุคคลในการใช้บริการของธนาคาร โดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะพฒันาสังคม 
กรุงเทพ รุ่น 6,7 และ 8 จาํนวน 322 คน พบว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บสารปลอบมีทศันคติท่ีดีต่อธนาคาร
มากกว่าผูท่ี้อ่านสารควบคุม แต่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บสารขู่นั้น ในภายหลงัมีทั้งทศันคติท่ีดีกว่า และมี
ความพร้อมท่ีจะไปใชบ้ริการธนาคารดา้นเงินฝากมากกว่าผูท่ี้อ่านสารควบคุมและในงานวิจยัของ
ธนรัตน์ เก่งสกุล (2548) เก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงกบัความตั้งใจใฝ่รู้ภาษาองักฤษโดยศึกษากบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตกรุงเทพ จาํนวน 397 คน พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บสารชกัจูงมี
ทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษและมีความพร้อมในการอ่านภาษาองักฤษมากกว่ากลุ่มควบคุม  
นอกจากน้ีในการศึกษาของบุณฑริกา ราชอาจ (2548) เก่ียวกบัการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของสงัคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 507 คน พบว่า นกัเรียน
ท่ีไดรั้บการชกัจูงมีทศันคติท่ีดีและมีความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎของโรงเรียนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม 
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ในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารชกัจูงกบัทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นพบผล
การศึกษาท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการให้ความรู้และการศึกษาเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ในนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายของ Showers and Shringley (2006: 29-43) ซ่ึงพบว่าการให้ความรู้และ
การศึกษาเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อพลงังานนิวเคลียร์ไดแ้ต่
กลบัพบว่าการใหส้ารชกัจูงเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์สามารถเพิ่มทศันคติท่ีดีต่อพลงังานนิวเคลียร์
ในนกัเรียนได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามทฤษฎีของ Fishbein and Ajzen (1980) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีเหตุผลของ
การกระทาํท่ีเกิดจากทศันคติของบุคลและปทสัถานทางสังคมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะกระทาํจน
เกิดเป็นพฤติกรรมซ่ึงความเช่ือของบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการเกิดทศันคติของบุคคล โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เป็นความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือรองรับความตอ้งการใน
อนาคต ซ่ึงจดัวา่เป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีแมเ้กิดข้ึนมานานแลว้ในต่างประเทศ แต่พลงังานนิวเคลียร์ใน
การใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทยถือไดว้่าเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจ
และทาํการศึกษามากข้ึน  

สาํหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารชกัจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
นั้นมีผูศึ้กษา คือ สุพตัตรา เติมคุนานนท ์(2553) ท่ีศึกษาถึงอิทธิพลของสารชกัจูงท่ีมีต่อการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงผลการศึกษาท่ีสําคญัพบว่านักเรียนท่ีได้
อ่านสารชกัจูง มีความเห็นดว้ยในการให้ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่านักเรียนท่ี
ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง  ผลเช่นน้ีปรากฏเด่นชดัในนกัเรียนกลุ่มรวม  

ดังนั้น จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการใช้สารชักจูงกับการ
เปล่ียนทศันคติท่ีผ่านมาพบว่า กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไดรั้บสารชักจูงจะมีทศันคติท่ีดีและ
ความพร้อมท่ีจะกระทาํพฤติกรรมท่ีตอ้งการชกัจูงมากกว่ากลุ่มควบคุม ดงันั้นในการวิจยัเชิงทดลอง
คร้ังน้ีจึงคาดว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีไดรั้บสารชกัจูงจะมีทศันคติท่ีดีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่ากลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บสารชกัจูงหรือกลุ่ม
ควบคุม 

1.4.1.4.2  การเขียนสารชกัจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
การเขียนชักจูงเป็นการให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกให้เหตุผลแก่คนอ่ืนเก่ียวกับ

ประโยชน์ หรือขอ้ดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงการฝึกแบบน้ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสร้าง
ภูมิคุม้กนัตามแนวจิตวิทยาของ McGuire (1969) ท่ีเสนอว่าเม่ือบุคคลถูกโจมตีทางความรู้สึกนึกคิด
แลว้สามารถแสวงหาหลกัฐานมาชกัจูงหรือมาลบลา้งขอ้กล่าวหาเหล่านั้นไดจ้ะทาํให้บุคคลเกิด
ความมัน่คงในความคิด และการกระทาํของตน หรือเกิดภูมิคุม้กนัท่ีแขง็แรงยิง่ข้ึน  

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ห้นักศึกษากลุ่มทดลองฝึกใช้เหตุผลหาขอ้โตแ้ยง้ผ่านการ
เขียนเก่ียวกบัขอ้ดีและประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นิวเคลียร์  เช่น การพดูสนบัสนุนโรงไฟฟ้า
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นิวเคลียร์  หรือจะชกัชวนเพื่อนให้เห็นดว้ยกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือการพูดสนบัสนุนให้เพ่ือน
หรือญาติไปสมคัรทาํงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  หรือชกัจูงให้เพื่อนตดัสินใจไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  เป็นตน้ 

สาํหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารชกัจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นได้
พบผลการศึกษาในงานวิจยัของ สุพตัตรา เติมคุนานนท ์ (2553) ว่าการใหน้กัเรียนไดท้ดลองเขียน
ชักจูงให้ผูอ่ื้นมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  มีประสิทธิผลดีต่อความเห็นในการให้ตั้ ง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีนักเรียนอยู่ และในหมู่บา้นท่ีนกัเรียนอยู่มากกว่า  นกัเรียนท่ีไม่ได้
เขียนชกัจูงเช่นน้ี พบผลดงักล่าวปรากฏในกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่อ่านสารชกัจูงและมีความไวว้างใจผูอ่ื้น
นอ้ย 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มนกัเรียนท่ีมารดาไม่มีเงินเดือนประจาํ และ 2) กลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นลูกคน
แรก  

จากทฤษฎีและผลการวิจยัขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้ไดบ้อกกล่าวถึงขอ้มูลหรือชกัจูง
เก่ียวกบัส่ิงๆ หน่ึงให้กบับุคคลอ่ืน ผ่านการฝึกหาเหตุผลและขอ้โตแ้ยง้เพื่อสนบัสนุนความคิดของ
ตนกม็กัเป็นผูท่ี้มีความคิดคลอ้ยตามในส่ิงท่ีตนไดแ้สดงออกเพ่ือโนม้นา้วหรือชกัจูงไม่ว่าจะเป็นการ
พูดหรือการเขียน และจะมีพฤติกรรมในทิศทางเดียวกบัส่ิงท่ีไปชกัจูงบุคคลอ่ืน  ดงันั้นจึงคาดใน
งานวิจยัน้ีไดว้่า  นักเรียนท่ีเขียนชกัจูง เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า และมี
ความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขียนชกัจูง 

 
1.4.3  ปัจจัยด้านจิตลกัษณะเดิมกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
ในส่วนน้ีจะไดท้าํการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวกบัจิตลกัษณะท่ีสําคญัท่ีมีผูศึ้กษาว่าอาจมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเช่ือ
อาํนาจในตน และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (นยันา เพช็ร์อินทร์, 2555; สุพตัรา เติมคุนานนท,์ 2553) 
รวมทั้งยงัไดศึ้กษาตวัแปรจิตลกัษณะท่ีสาํคญัอีก 2 ประการท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับนวตักรรม
ดว้ย ไดแ้ก่ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และ ความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.4.3.1  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
บุคคลท่ีจะยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จาํเป็นจะตอ้งมีลกัษณะของการ

มองเห็นถึงความจาํเป็นของการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตขา้งหนา้ โดยไม่คิดแค่เพียงปัจจุบนั
แล้วทาํให้มองขา้มความสําคญัของการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถเขา้มามีบทบาทในการพฒันา
ประเทศในอนาคตรวมทั้งเช่ือวา่การยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะนาํมาซ่ึงผลประโยชน์ต่อ
ประเทศในวนัขา้งหน้าเช่นกนั ดงันั้น บุคคลท่ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมีความ
พร้อมท่ีจะใหมี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงน่าจะเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะทางจิตหรือลกัษณะของบุคลิกภาพท่ี 
เรียกวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
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ลกัษณะมุ่งอนาคต  คือ ลกัษณะทางจิต (บุคลิกภาพ) ประเภทหน่ึงของบุคคลท่ีเห็น
ความสาํคญัของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ลกัษณะมุ่งอนาคตน้ีมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถ
คาดการณ์  คือ การท่ีบุคคลสามารถคิดไดว้่าอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต เขา้ใจและมองเห็นเหตุการณ์
ท่ีจะเกิดอย่างทะลุปรุโปร่ง โดยผูท่ี้จะเขา้ใจลกัษณะของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างชดัเจน จึง
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาสูงถึงขั้นนามธรรม  การเขา้ใจส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตอยา่งชดัเจนอาจะเกิดข้ึน
ได ้2 วิธี  วิธีแรก คือ ในกรณีท่ีส่ิงนั้นเคยเกิดข้ึนก่อน บุคคลนั้นเคยประสบมาก่อน  ถา้ส่ิงนั้นจะ
เกิดข้ึนในคร้ังต่อๆไป บุคคลท่ีมีประสบการณ์ก็จะคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน วิธีท่ีสอง 
คือ การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และถามจากผูรู้้ ว่าเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนนั้นจะมีลกัษณะอย่างไร 
การแสวงหาขอ้มูลเพื่อเป็นการเตรียมตวัรับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการให้
เกิดผลสําเร็จในอนาคตให้มากท่ีสุด 2) ความเช่ือว่าส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น อาจจะเกิดกับ
ตนเองไดเ้ช่นเดียวท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น และ 3) การมองเห็นคุณค่าหรือความสาํคญัของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตในปริมาณท่ีไม่ลดลง  คือ ผูท่ี้มองเห็นคุณค่าหรือความสาํคญัของผลดีและผลเสียท่ีจะเกิด
กบัตวัเขาในอนาคต ในปริมาณท่ีเท่ากนัหรืออาจจะมากกว่าท่ีจะเกิดกบัตวัเขาทนัทีในปัจจุบนั  การ
ท่ีบุคคลจะมีลกัษณะมุ่งอนาคตในองคป์ระกอบท่ีสามน้ี เกิดจากการท่ีบุคคลนั้นอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
และสังคมท่ีมีความมัน่คง ถาวร มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น บิดา มารดา รักษาคาํพดูและ
รักษาสัญญา นั่นคือ เม่ือเป็นเด็กเคยมีประสบการณ์ว่า ส่ิงท่ีตนรอคอยนั้น ตนไดรั้บจริงๆในท่ีสุด 
ลกัษณะมุ่งอนาคตน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคคลดว้ย (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2547) 

การควบคุมตน หรือท่ีเรียกทัว่ไปว่า “วินัยในตนเอง” หมายถึง การบงัคบัตนเอง 
การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง เพื่อเป้าหมายของการ
จดัสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีน่าปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษ์พฤติกรรมท่ีดีมี
ประโยชน์ ตลอดจนการลดหรือขจดัพฤติกรรมเดิมท่ีไม่น่าปรารถนาให้หมดไปจากตน โดยการ
จัดการของตนเอง และไม่ตอ้งพึ่ งการควบคุมบงัคบัจากผูอ่ื้น ความสามารถในการควบคุมตน 
ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจหลายประการ คือ การมองเห็นความสาํคญัของประโยชน์ท่ีจะมีมา
ในอนาคตมากกว่าประโยชน์ในปัจจุบนั การเลือกกระทาํพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการอดได้รอได ้
เพราะเช่ือว่าการกระทําของตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามท่ีตนต้องการได้ และนอกจากนั้ น
ความสามารถควบคุมตนยงัเก่ียวกบัการไม่หวงัผลจากภายนอก แต่บุคคลสามารถให้รางวลัตนเอง 
และลงโทษตนเองได ้โดยรางวลัท่ีให้แก่ตนเองอยูใ่นรูปของความพอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจ
ในตน ส่วนการลงโทษตนเองก็คือการเกิดความไม่สบายใจ วิตกกงัวล และละอายใจ ลกัษณะความ
อดไดร้อได ้ลกัษณะความเช่ือในผลแห่งความพยายามของตน และลกัษณะการให้รางวลัและการ
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ลงโทษตนเองนั้น จะปรากฏในวยัรุ่นท่ีได้รับการพฒันาทางจิตใจอย่างเหมาะสมตั้ งแต่เด็กจน
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่เกิดจากการไดรั้บรางวลัและการลงโทษอยา่งเหมาะสมกบัพฤติกรรม โดยผูใ้หญ่ท่ี
มีเหตุมีผลและไม่ใชอ้ารมณ์ตนเองเป็นท่ีตั้ง (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน,  2544: 92-93) 

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในงานวิจยัน้ีหมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์
ไกลเลง็เห็นความสาํคญัของส่ิงท่ีเกิดในอนาคตรวมทั้งความสามารถในการควบคุมตนบงัคบัตนเอง
ให้รู้จกัอดไดร้อไดเ้พื่อรองรับประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่กว่าหรือสําคญักว่าท่ีจะมีมาในอนาคตนั้น ซ่ึงมี
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกบัทศันคติท่ีดีและความพร้อมของบุคคลต่อ
พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาต่างๆ ในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา ดงัน้ี 

ในงานวิจยัของ สุภาสิณี นุ่มเนียม (2546: 96) เร่ือง ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม และ
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 576 คน  พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีความเก่ียวขอ้ง
กบัทศันคติและพฤติกรรม คือ นกัเรียนท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผูท่ี้ทศันคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีความตั้งใจท่ีจะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าท่ีมากกว่า
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนอ้ย 

ในงานวิจยัของกุหลาบ ไทรโพธ์ิภู่  (2546) เร่ือง ปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการรักความสะอาดของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาในเขต กทม. จาํนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 
587 คน พฤติกรรมการรักษาความสะอาดในการวิจยัน้ี ประกอบดว้ยพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดส่วนตวั และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวม ผลการวิจยัปรากฏว่า นักเรียนท่ีมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตวัและมีพฤติกรรม
การรักษาความสะอาดส่วนรวมมากกว่านกัเรียนท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนตํ่า พบผลเช่นน้ี
พบในกลุ่มรวม 

ในงานวิจยัเชิงทดลองของธนรัตน์ เก่งสกุล (2548 )ท่ีศึกษาเก่ียวกบัสารชกัจูงและ
ปัจจยัเชิงเหตุในดา้นจิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์กบัความตั้งใจใฝ่รู้ภาษาองักฤษของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยพบว่าลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นหน่ึงในตวัทาํนายท่ีสาํคญัของจิตลกัษณะเดิม
ท่ีสามารถร่วมกนัทาํนายทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษได ้ 14.7% และในงานวิจยัของ      
บุณฑริกา ราชอาจ (2548) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการชกัจูงและปัจจยัเชิงเหตุในดา้นจิตลกัษณะเดิมและ
สถานการณ์กบัการยอมรับการปฏิบติัตามกฎของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่านักเรียนท่ีมี
แบบอย่างจากคนรอบขา้งและมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากมีทศันคติท่ีดีต่อการยอมรับ
กฎระเบียบมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบมากกว่านกัเรียนท่ีมีแบบอย่างจากคนรอบขา้ง
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และมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อยโดยพบในกลุ่มย่อยคือในกลุ่มนักเรียนท่ีมีสมาชิกใน
ครอบครัวนอ้ย และกลุ่มนกัเรียนท่ีมีพี่นอ้งนอ้ยตามลาํดบั 

นอกจากน้ียงัพบผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับ
ทศันคติท่ีดีต่อการใชน้วตักรรมอยา่งเหมาะสม เช่น การศึกษาของนรา จนัชนะกิจ (2548) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคมและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
โทรศพัทมื์อถืออยา่งเหมาะสมของนกัศึกษา โดยผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม พบวา่ กลุ่มจิตลกัษณะ
เดิมทั้ง 5 ตวัแปร คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ประสบการณ์ทางสังคม ความรู้เก่ียวกบัการใช้
โทรศพัทมื์อถือ และสุขภาพจิตดี สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์มือถือ
อยา่งเหมาะสม ได ้25.0 % โดยมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญัอนัดบัแรก ซ่ึง
มีค่าเบตา้เท่ากบั .27 

สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพลงังานนิวเคลียร์ ผลปรากฏว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน มีอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยปรากฏอิทธิพลทางบวก (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากบั 0.20 และ 0.32 ตามลาํดบั) (สุพตัรา เติมคุนานนท,์ 2553: 106-109)  

จากการประมวลเอกสารคร้ังน้ีพบว่า ผูท่ี้มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากเป็นผู ้
ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาและมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนา  ทั้งใน
เชิงพฤติกรรมจริยธรรม และการยอมรับนวตักรรมใหม่ด้วย ดังนั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงคาดว่า 
นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนอ้ย 

1.4.3.2  ความเช่ืออาํนาจในตนกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ความเช่ืออาํนาจในตน หมายถึง ความตระหนกัวา่ส่ิงต่างๆท่ีเกิดกบัตนไม่ว่าจะเป็น

ส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระทาํของตนเองแทบทั้งส้ิน ตรงขา้มกบัผูท่ี้เช่ืออาํนาจ
นอกตน ซ่ึงเป็นผูท่ี้คิดวา่ส่ิงท่ีเกิดกบัตนนั้นข้ึนกบัโชคเคราะห์ ความบงัเอิญ หรือเกิดจากการกระทาํ
ของผูอ่ื้นมากกว่าท่ีจะเป็นผลมาจากการกระทาํของตนเอง (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, งามตา วนินทา
นนท ์และคณะ, 2536: 38) การท่ีบุคคลจะมีลกัษณะเช่ืออาํนาจในตนหรือเช่ืออาํนาจนอกตนนั้น เกิด
จากการเรียนรู้ทางสงัคม และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลตั้งแต่วยัทารกจนเป็นผูใ้หญ่ หากเขา มี
การรับรู้สภาพแร้นแคน้ทางจิต และสังคมอนัเกิดข้ึนได้ทั้ งในสังคมท่ียากจน และสังคมท่ีอุดม
สมบูรณ์ ซ่ึงหมายถึง การไดรั้บรางวลั และการโดนลงโทษอยา่งไม่สมํ่าเสมอ โดยไดรั้บในเวลาและ
ปริมาณท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่ไดรั้บเลยในบางคร้ังและในบางคร้ังก็ไดรั้บโดยไม่ไดท้าํอะไร จะทาํ
ใหบุ้คคลรู้สึกขาดความสามารถในการทาํนายและควบคุมได ้ทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ คบัขอ้งใจ วิตกกงัวล 
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จึงเกิดค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ แรงจูงใจ พฤติกรรมและความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง จึง
โทษโชคชะตาราศีมากกวา่ปกติ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2527) ในสภาพแร้นแคน้น้ี จะทาํใหบุ้คคล
เกิดปฏิกริยา 2 ประการ ประการแรก คือ ถา้บุคคลคาดว่าสามารถควบคุมได้ โดยท่ีผลนั้นมี
ความสาํคญัต่อเขามาก เม่ือไม่เป็นไปตามท่ีเขาคาดหวงั บุคคลนั้นก็จะมีสุขภาพจิตเส่ือม เกิดความ
วิตกกังวล คบัขอ้งใจ และแสดงออกโดยการก้าวร้าว ประการท่ีสอง ถา้บุคคลเคยชินกับสภาพ
แร้นแคน้และปรับตวัเขา้กบัสภาพความไม่สอดคลอ้งระหว่างความพยายามกบัผลได ้บุคคลนั้นก็จะ
กลายเป็นคนเฉ่ือยชา ทอ้แท ้และหมดหวงั ส่วนบุคคลท่ีรับรู้ว่าตนสามารถท่ีจะทาํนาย หรือควบคุม
ผลท่ีเกิดข้ึนได ้รางวลัหรือการลงโทษท่ีไดรั้บ เกิดจากผลแห่งการกระทาํของตนเอง บุคคลนั้น จะมี
ความกระตือรือร้นต่อความเป็นไปของสภาพแวดลอ้ม ท่ีจะมีประโยชน์ต่อพฤติกรรมในอนาคตเขา 
จะพยายามปรับสภาพการณ์ต่างๆ ให้ดีข้ึนตามลาํดบัขั้น ให้คุณค่าของทกัษะหรือผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิด
จากความพยายามเป็นสาํคญั (Rotter, 1966) 

ในงานวิจยัของ ท่ีศึกษาการเปล่ียนทศันคติของบุคคลท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนกบั
ผูท่ี้เช่ืออาํนาจนอกตนระหว่างผูท่ี้ไดรั้บการอ่านบทความชกัจูงท่ีคดัคา้นกบัทศันคติของตนกบัผูท่ี้
ถูกขอให้เขียนขอ้ความท่ีขดัแยง้กบัทศันคติของตนในเร่ืองการให้ผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า ปีไดอ้อกเสียงใน
ทาํนองสนบัสนุนหรือคดัคา้น ในนกัศึกษาสาขาจิตวิทยาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัอินเดียน่า จาํนวน 
คน เช่น ให้นักศึกษาท่ีเห็นดว้ยกบัการให้สิทธ์ิผูท่ี้มีอายุต ํ่ากว่า ปีไดอ้อกเสียง เขียนบทความหรือ
อ่านบทความท่ีคดัคา้น ผลปรากฏว่า ในกลุ่มนักศึกษาท่ีเขียนบทความคดัคา้นด้วยตนเอง กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนเปล่ียนทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีมีความเช่ืออาํนาจนอกตน(p<.05) 
เพราะบุคคลท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนมีความเช่ือมัน่ในตนเองเม่ือไดเ้ขียนบทความชกัจูงตนเองจึงมี
แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนทศันคติมากกวา่บุคคลท่ีมีความเช่ืออาํนาจนอกตน  

นอกจากน้ีงานวิจยัเชิงทดลองดา้นนวตักรรมเก่ียวกบัเรียนภาษาองักฤษในเรียน
มธัยมศึกษา (ธนะรัตน์ เก่งสกุล, 2548) ปรากฏผลว่า นกัเรียนท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนมาก เป็นผูท่ี้
มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษมากกว่า และมีความพร้อมท่ีจะเรียนภาษาองักฤษมากกว่า 
นกัเรียนท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนนอ้ย 

Rizwan และคณะ (2012: 61-83) ศึกษาผูท่ี้ใชบ้ริการออนไลน์ในการซ้ือของ จาํนวน 
300 คน เม่ือทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแลว้ปรากฏผลว่า ความเช่ืออาํนาจในตน มีอิทธิพล
ทางตรงและเป็นทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการเห็นความสาํคญั และการเห็นความง่ายใน
การใชเ้ทคโนโลย ีซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 
Model) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 0.49 และ 0.26 ตามลาํดบั 

ดงันั้น จากการประมวลเอกสาร จึงสรุปไดว้่า ผูท่ี้มีความเช่ืออาํนาจในตนมาก มกั
เป็นผูท่ี้มีทศันคติและความพร้อมท่ีจะรับนวตักรรมใหม่  ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงคาดไดว้่า นกัศึกษา
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ปริญญาตรีท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนมาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมี
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีความเช่ืออาํนาจในตนนอ้ย 

1.4.3.3  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ผูท่ี้มีความพยายาม มุ่งมัน่ในการกระทาํส่ิงใดใหบ้รรลุเป้าประสงค ์ผูน้ั้นมกัเป็นผูท่ี้

มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง (Need for achievement) ความใฝ่สมัฤทธ์ิน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทศันคติและ
ความพร้อมท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ให้สาํเร็จ และมีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ
หรือคน้ควา้ส่ิงใหม่ๆ ดว้ย เช่น การมีส่วนร่วมในการทาํวิจยั (พชัรี รัตนพนัธ์, 2551) 

งานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับการยอมรับ
นวตักรรมหรือเทคโนโลยยีงัมีนอ้ย แต่มีบทความวิจยัของ Dillion and Morris (1996: 3-32)  และ 
Dillon (2001) เสนอแนะว่า จิตลกัษณะของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีโดยเฉพาะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความ
เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM)  

ผูท่ี้มีความใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมกัเป็นผูท่ี้มีจิตใจใฝ่ในการสืบคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีตนเอง
สงสยั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงมกัเป็นผูท่ี้ฉลาด มีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามาก และ
มีผลสมัฤทธ์ิต่างๆ มากดว้ย (เช่น สุมิตตรา เจิมพนัธ์, 2545; ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และอมัพร มา้คนอง, 
2547; ดุจเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) ดงันั้น ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมาก จึงน่าจะเป็นผูท่ี้มีความ
พยายามคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมท่ีตนเกิดความสงสยัต่างๆ 

ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดว้่า ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง เป็นผูท่ี้มีความไม่ยอ่ทอ้
ในการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับนวตักรรมใหม่ๆ และผลวิจยัในอดีตปรากฏความสัมพนัธ์ทางบวก
ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัทศันคติและพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนา ดงันั้น จึงคาดในงานวิจยัน้ีได้
ว่า นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ นกัศึกษาปริญญาตรีท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิตํ่า 

1.4.3.4  การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน กบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
   ความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินท่ีมีบุญคุณแก่บุคคล เป็นลักษณะท่ีดีท่ีควรมีใน
ประชาชนทุกประเทศ นกัจิตวิทยาไทยกลุ่มหน่ึงไดศึ้กษาลกัษณะน้ี โดยเรียกวา่ “การรับรู้คุณความดี
แผ่นดิน” (อุบล เล้ียววาริณ, 2551)  การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน เป็นจิตลกัษณะในกลุ่มจิตพอเพียง 
(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2551) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้ถึง
การรับรู้คุณความดี  หรือพระคุณของส่ิงแวดล้อม  เ ช่น  แผ่นดิน  แม่นํ้ า  ลําคลอง  ตลอดจน
พระมหากษตัริย ์และบรรพบุรุษไทยท่ีคอยปกป้องบา้นเมืองผนืแผน่ดินไทย ทาํใหเ้รามีความอยูดี่มี
สุขอยา่งย ัง่ยนืมาจนถึงทุกวนัน้ี 

พลงังานเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม การขาดพลงังานหรือเกิด
วิกฤติพลงังาน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
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จึงจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมีเหตุมีผลบนหลกัการของความพอเพียง วุฑฒิ พนัธุมนาวิน (2553: 93-
120) ไดเ้สนอว่า พลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได ้เน่ืองจาก 1) 
การสร้างความมัน่คงทางพลงังาน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 2) การไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากพลงังานนิวเคลียร์ไม่ปล่อยก๊าซท่ีก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก จึงลดการ
ทาํลายชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 3) ในยุคท่ีโลกของเรากาํลงัเขา้สู่สังคมของวยั
ชราท่ีตอ้งการพลงังานเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิต พลงังานท่ีตอ้งการคือกระแสไฟฟ้า 
ซ่ึงเม่ือเทียบปริมาณเช้ือเพลิงท่ีเท่ากนัแลว้ พลงังานนิวเคลียร์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากกว่า
แหล่งพลงังานอ่ืน จากเหตุผลเหล่าน้ีพลงังานนิวเคลียร์จึงเป็นพลงังานท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืได ้

ผูท่ี้มีการรับรู้คุณความดีขอส่ิงต่างๆ มาก จึงมักเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกหวงแหน 
ตอ้งการปกป้องรักษา และอนุรักษ ์ส่ิงท่ีมีพระคุณเหล่าน้ี ไม่ตอ้งการให้มีใครมาทาํลาย หรือทาํให้
เกิดความสูญเสีย เสียหาย ตลอดจนตอ้งการให้เกิดความเจริญงอกงามในแผ่นดินไทยอย่างย ัง่ยืน  
ผลการวิจยัในอดีตแสดงให้เห็นว่า ผูท่ี้การรับรู้คุณความดีมาก มกัเป็นผูท่ี้มีทศันคติและความพร้อม
ท่ีจะทาํพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากดว้ย เช่น การมีความฉลาดทางการเมือง (ไพรินทร์ ขดัธิพงษ,์ 
2553) เป็นตน้ 

ผลการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้คุณความดีแผน่ดินกบัการยอมรับพลงังานนิวเคลียร์ยงั
มีไม่มากนั้น แต่จากการประมวลเอกสารขา้งตน้ ทาํให้คาดไดว้่า นักศึกษาท่ีมีการรับรู้คุณความดี
แผ่นดินมาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มากกวา่ นกัศึกษาท่ีมีการรับรู้คุณความดีแผน่ดินนอ้ย 

1.4.3.5  ความกลวันิวเคลียร์ กบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
  ความรู้สึกท่ีเก่ียวกบัส่ิงบุคคลไม่คุน้เคย และไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง มกั
ก่อนใหเ้กิดความรู้สึกสงสัย กงัวลและวิตก (Fox, 1987: 759-760; Mordini, 2007: 544-546)  ซ่ึงถา้
ความสงสยั กงัวล และวิตกนั้นมีมากจนเกินไป อาจก่อใหเ้กิดความกลวัท่ีปราศจากเหตุผล ท่ีเรียกว่า 
Phobia ได ้ 
  ในอดีตมีตวัอย่างให้เห็นเก่ียวกับความกลวัเทคโนโลยีท่ีปราศจากเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงความกลวัเหล่าน้ีในปัจจุบนัไดห้ายไปแลว้ เน่ืองจากบุคคลรุ่นใหม่มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีน้ี หรือมีความเคยชินแลว้ เช่น กลอ้งถ่ายรูป  ในอดีต
กลอ้งถ่ายรูปจะถูกหาว่าดูดวิญญาณผูถู้กถ่ายภาพ  แต่เม่ือบุคคลมีความรู้ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน ก็จะ
เห็นว่า ในสมยัน้ี บุคคลแทบจะขาดกลอ้งถ่ายรูปไม่ได ้โดยจะเห็นจากการนาํกลอ้งถ่ายรูปเขา้ไป
ผนวกกบัเทคโนโลยมืีอถือ มีการถ่ายภาพแลว้โพสตล์ง facebook หรือ instagram อยูม่ากมาย 
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  เทคโนโลยนิีวเคลียร์กเ็ช่นเดียวกนั นิวเคลียร์เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีมีภาพลกัษณ์ทาง
ลบ จึงยิง่ทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกลวันิวเคลียร์ตั้งแต่เร่ิมตน้ ทั้งๆ ท่ียงัไม่เคยสัมผสักบัเทคโนโลยี
น้ี หรือบางคนยงักลวัเทคโนโลยีน้ีทั้งๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีพึ่งพาพลงังานจากนิวเคลียร์ เช่น 
บุคคลท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศฝร่ังเศส หรือประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์อยู่มาก ในขณะอยู่ในประเทศเหล่าน้ี นกัท่องเท่ียวกลบัไม่รู้สึกกงัวลหรือไม่กลวัการเกิด
อุบติัเหตุทางนิวเคลียร์ แต่พอกลบัประเทศตนเอง กลบัมีความกลวันิวเคลียร์ 

ผลการวิจัยในอดีตแสดงให้ความกลัวนิวเคลียร์ เช่น กลัวสงครามนิวเคลียร์ 
(Sommer, Goldberg, Levinson, Ross, & Lacombe, 1986: 399-401) ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีมกัเกิดใน
บุคคลท่ีต่อตา้นพลงังานนิวเคลียร์  

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงคาดไดว้่า นักศึกษาท่ีมีความกลวันิวเคลียร์น้อย เป็นผูท่ี้มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า 
นกัศึกษาท่ีมีความกลวันิวเคลียร์มาก 
 

1.4.4  ปัจจัยด้านสถานการณ์ กบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
 ในส่วนน้ีไดท้าํการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การ
รับรู้ปทสัถานทางสังคม 2) การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบันิวเคลียร์ และ 3) ความไวว้างใจรัฐ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.4.4.1  การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์กบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ปัจจยัดา้นสถานการณ์ถือไดว้่ามีบทบาทต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น

อย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการเปิดรับข่าวสาร เน่ืองจากทาํให้บุคคลได้รับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัปัญหาในดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ และในโลกยุคข่าวสารไร้
พรมแดนในปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่ีจะกา้ว
ให้ทนัความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน เราจาํเป็นตอ้งติดตามข่าวสารใหม่ๆเสมอ เปิดตวัเองให้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของวิทยาศาสตร์และการแพทย ์โดยละท้ิงความ
เช่ือโชคลางต่างๆ เพื่อเผชิญกบัอุปสรรคใ์นชีวิต  การรับข่าวสารท่ีมีประโยชน์มีส่วนช่วยเพิ่มพูน
ความรู้และช่วยเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีบุคคลมีอยูไ่ด ้(Roger and Shoomaker, 1971: 45)  ซ่ึงรวมไป
ถึงการมีทศันคติท่ีดีและมีความพร้อมในการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีตอ้งอาศยัการเปิดรับข่าวสาร
ของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

Roger (1983) กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีความคิด ข่าวสาร ถูกส่ง
จากแหล่งสารไปยงัผูรั้บสาร ดว้ยเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรั้บสาร โดยท่ี
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ผลของการส่ือสารทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง 3 ประการ คือ การเปล่ียนแปลงการรับรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรม  

ในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับข่าวสารและทศันคติและความพร้อมต่อการมี
พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาต่างๆ มี ดงัน้ี งานวิจยัของวรรณะ บรรจง (2546: 92, 105) ไดศึ้กษา “ปัจจยั
ทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูในภาคใต”้ โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 985 คน พบว่า ครูท่ีไดรั้บข่าวสารทางการเมือง
มาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกวา่ ครูท่ีไดรั้บข่าวสารทางการเมืองนอ้ย 
และการรับข่าวสารทางการเมืองร่วมกบัจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
สามารถทาํนายทศันคติท่ีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้59% ในกลุ่มรวม โดยเป็นตวัทาํนาย
ลาํดบัท่ี 2 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภชยั สุพรรณทอง (2544: 96) ไดศึ้กษา “ปัจจยัทางจิตและ
สถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกตั้งอยา่งมีจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏั” โดย
มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาสถาบนัราชภฏัจาํนวน 504 คน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีการรับรู้ข่าวสารดา้น
การเมืองมาก เป็นผูท่ี้มีทัศนคติท่ีดีต่อการเลือกตั้ งมากกว่า นักศึกษาท่ีมีการรับรู้ข่าวสารด้าน
การเมืองน้อย  ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติต่อพฤติกรรมสุขภาพนั้น รุจิเรศ พิชิตานนท ์
(2546: 66) ไดศึ้กษา “ปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน ของวยัรุ่นตอน
ปลาย” โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 650 คน พบว่า นกัเรียนท่ีรับรู้
ข่าวสารดา้นสุขภาพมาก มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกว่า นกัเรียนท่ีรับรู้ข่าวสาร
ดา้นสุขภาพนอ้ย 

นอกจากน้ีในงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับนวตักรรม ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการ
เปิดรับข่าวสาร ยงัมีผลวิจยัท่ีน่าสนใจ เช่น การวิจยัเชิงทดลองของ ธนรัตน์ เก่งสกุล (2548) เก่ียวกบั
การใชส้ารชกัจูงกบัความตั้งใจใฝ่รู้ภาษาองักฤษไดพ้บว่าการเปิดรับนวตักรรมมากเป็นหน่ึงในตวั
ทาํนายท่ีสาํคญัของกลุ่มตวัแปรดา้นสถานการณ์ท่ีร่วมกนัทาํนายทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ
ได ้27.2%  นอกจากน้ี งานวิจยัของ นยันา เพช็ร์อินทร์ (2555) ท่ีศึกษาการเปิดรับนวตักรรมใหม่ตาม
ทฤษฎีของ Big Five ปรากฏผลว่า การเปิดรับนวตักรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ย 

จากการประมวลเอกสารจึงพบว่า ผูท่ี้มีการเปิดรับข่าวสารมากจะเป็นผูท่ี้มีทศันคติ
ท่ีดีและมีความพร้อมในการมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามาก  ดังนั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงคาดว่า
นกัศึกษาท่ีมีการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์มาก มีทศันคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมี
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ นกัศึกษาท่ีมีการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 
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1.4.4.2  ความไวว้างใจรัฐ การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ในการยอมรับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นยงัมีปัจจัยทางด้านสถานการณ์ท่ีมี

ความสําคญัอีกด้านหน่ึง นั่นคือ ความไวว้างใจในรัฐของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นความรับผดิชอบหลกัของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซ่ึงประชาชนรับรู้ว่าเป็นองคก์ร
ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของรัฐบาล หรือแมแ้ต่โครงการอ่ืนๆ ท่ีหากประชาชนทราบว่าเป็นการจดัการ
โดยรัฐบาล ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในภาครัฐยอ่มมีบทบาทต่อการยอมรับในโครงการนั้นๆ 
เช่นเดียวกนักบัการยอมรับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงความไวว้างใจในรัฐของ
บุคคล 

บุคคลท่ีมีความไวว้างใจในการเมืองและรัฐบาล จะเช่ือว่าการกระทาํของรัฐบาลจะ
ทาํให้สภาพต่างๆดีข้ึน ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างทาํงานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วน
ใหญ่ (จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ, 2546: 18) ดงันั้น ผูท่ี้มีความไวว้างใจรัฐสูงย่อมมีความเช่ือมัน่ใน
โครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงการเช่ือมัน่และใหก้ารยอมรับการจดัตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารจดัการของรัฐบาลเช่นกนั 

นอกจากน้ี Gamson (อา้งใน จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ, 2546: 19)  ยงักล่าวว่าการทาํ
ให้ประชาชนยอมรับในการนาํส่ิงใหม่ๆ เขา้มาของผูน้าํรัฐบาลหรือทางการเมืองนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยั
พื้นฐานของความไว้วางใจของประชาชน และถ้าในการนําส่ิงใหม่นั้ นๆเข้ามาแล้วประสบ
ความสาํเร็จ ความไวว้างใจในรัฐหรือการเมืองของประชาชนจะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้น ความ
ไวว้างใจในรัฐจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างใหเ้กิดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประชาชน 

ในการศึกษาของ Michael Siegrist and Other. (2008) เก่ียวกบัอิทธิพลของความ
ไวว้างใจในองคก์รกบัการยอมรับในอาหารและบรรจุภณัฑ์ท่ีใชน้าโนเทคโนโลยี โดยพบว่า การ
ไวว้างใจในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยใีนดา้นอาหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกโดยตรงกบัความ
สนใจในอาหารท่ีใชน้าโนเทคโนโลย ีซ่ึงไดแ้ก่ ขนมปัง นํ้าผลไม ้และ มะเขือเทศ และ บรรจุภณัฑท่ี์
ใชน้าโนเทคโนโลย ีโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.41, 0.34, 0.38 และ0.30 ตามลาํดบั  

จากการศึกษาของ Brofman and Other. (1995) ในการวิจยัเชิงทดลองเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ทางตรงและทางออ้มระหว่างความไวว้างใจในองค์กรของรัฐท่ีทาํหน้าท่ีในการ
ควบคุมดูแลกบัการยอมรับในความเส่ียงหรืออนัตราย พบว่า ความไวว้างใจในองคก์รของรัฐเป็น
ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัของการยอมรับของประชาชนในกิจกรรมและเทคโนโลยต่ีางๆท่ีองคก์รไดจ้ดัทาํ คือ 
ความไวว้างใจในองค์กรของรัฐท่ีทาํหน้าท่ีในการควบคุมดูแลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการ
ยอมรับในกิจกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีมีความเส่ียงหรืออนัตรายโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.93  
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จากกการประมวลเอกสาร จึงสรุปไดว้่า ผูท่ี้มีความไวว้างใจรัฐสูงเป็นผูท่ี้มีการ
ยอมรับในกิจกรรมของรัฐบาลสูง ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี จึงคาดว่า นกัศึกษาท่ีมีความไวว้างใจรัฐ
มาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มากกวา่ นกัศึกษาท่ีมีความไวว้างใจรัฐนอ้ย 

1.4.4.3  การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ กบัการยอมรับโรงไฟฟ้า 

           นิวเคลียร์ 
การรับรู้ปทสัถานทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่า ผูท่ี้มีความสาํคญัต่อ

เขาคิดว่าเขาควรกระทาํ หรือไม่ควรกระทาํพฤติกรรมนั้น หากบุคคลรับรู้ว่าผูท่ี้เขาให้ความสาํคญั
คิดว่าเขาควรกระทาํมากเท่าใด เขาก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้น ในทางกลบักนั หาก
บุคคลรับรู้ว่า ผูท่ี้เขาให้ความสําคัญคิดว่า เขาไม่ควรกระทาํพฤติกรรมนั้ น ก็จะกดดันให้เขา
หลีกเล่ียงท่ีจะทาํพฤติกรรมนั้น (Ajzen & Fishbein,1980: 57) 
 การวดัการรับรู้ปทสัถานทางสังคม Ajzen & Fishbein ไดเ้สนอการวดัการรับรู้
ปทสัถานทางสังคมของกลุ่มไว ้2 วิธี คือ 1) การวดัการรับรู้ปทสัถานทางสังคมโดยทางตรง เป็น
การประเมินความเช่ือท่ีมีต่อความคิดเห็นของบุคคลส่วนมากท่ีมีความสาํคญัต่อเขา คิดว่าเขาควร
หรือไม่ควรแสดงการกระทาํท่ีระบุไวน้ั้น 2) การวดัการรับรู้ปทสัถานทางสังคมโดยทางออ้ม เป็น
การวดัความเช่ือเก่ียวกบับุคคลใกลชิ้ดต่อการกระทาํของเขา (Normative Belief) ซ่ึงไดม้าจากการ
รับรู้ การคาดหวงัของบุคคลต่างๆ ท่ีแวดลอ้มตวัเขา ซ่ึงเขาพิจารณาว่าบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อเขา
คิดวา่เขาควรกระทาํ หรือไม่ควรกระทาํพฤติกรรมนั้น เขาจะใชข้อ้มูลน้ีในการตดัสินใจท่ีจะกระทาํ
ตามบุคคลใกลชิ้ดท่ีเขาใหค้วามสาํคญั (Ajzen & Fishbein, 1980: 83)  

ในการอยู่ร่วมกันในสังคมจาํเป็นจะตอ้งมีกฎเกณฑ์บรรทดัฐาน กฎหมายและ
วฒันธรรมในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ซ่ึงบุคคลมกัจะไดรั้บรู้เก่ียวกบักฎเกณฑท์าง
สังคมเหล่าน้ี จากสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษาไปตามระดับอายุแต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการรับรู้ปทสัถานของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากนัเน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มทางสังคม และ
ลกัษณะทางจิตของบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป แต่การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดย่อมตอ้งมีการ
ประเมินอยูใ่นใจแลว้ว่า ควรจะกระทาํหรือไม่ควรกระทาํ เพียงแต่ว่าเกณฑใ์นการตดัสินใจของแต่
ละคนไม่เท่ากันนั่นเอง ดังนั้ น บุคคลท่ีรับรู้ปทัสถานทางสังคมได้ในปริมาณท่ีมาก ก็น่าจะมี
พฤติกรรมในทางท่ีสงัคมเห็นวา่ดีแตกต่างไปจากบุคคลท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมในปริมาณท่ีตํ่า  

ทฤษฎีการกระทาํเชิงเหตุผลสามารถอธิบายไดว้่า พฤติกรรมของบุคคลอยูภ่ายใต้
การควบคุมของจิตหรือเจตนาของบุคคลนั้น โดยการใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่ ซ่ึงประกอบดว้ยความเช่ือ
เก่ียวกบักลุ่มบุคคลท่ีใกลชิ้ดหรือมีอิทธิพลต่อเขา ผ่านการรับรู้ปทสัถานทางสังคม และความเช่ือ
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ของผลท่ีเกิดจากการกระทาํของเขาว่า ควรกระทาํหรือไม่ ผลท่ีเกิดข้ึนดีหรือเสีย ซ่ึงเป็นการ
ประเมินค่าต่อส่ิงนั้นๆ ท่ีเขาไดพ้บเห็นทาํให้เกิดทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีเขาเก่ียวขอ้งดว้ย จากการ
รับรู้และประเมินพฤติกรรมผ่านส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ทาํให้ความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรม
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีต่อพฤติกรรมแตกต่างกนั (Ajzen & Fishbein, 1980; 5-11) เช่น 
นกัศึกษาท่ีรับรู้ว่าตนไดรั้บการคาดหวงัจากอาจารยซ่ึ์งเป็นบุคคลหน่ึงท่ีสนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และถ่ายทอดให้กบัคนรอบขา้งและตน นักศึกษาก็จะมีแนวโน้มท่ีจะคลอ้ยตามหรือมี
ทศันคติและการแสดงออกถึงการสนบัสนุนการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นตน้ 

การวดัการรับรู้ปทสัถานทางสังคมโดยทางออ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการวดัการ
รับรู้ปทสัถานทางสังคมโดยทางตรง (Ajzen & Fishbein, 1980: 121-122) และการวดัการรับรู้
ปทสัถานทางสังคมโดยทางออ้ม นอกจากประเมินความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มใกลชิ้ดแลว้ ยงัประเมิน
แรงจูงใจท่ีจะคลอ้ยตามกลุ่มใกลชิ้ดดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้ปทสัถานทางสังคมตามทฤษฎี
การกระทาํดว้ยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action) การวดัการรับรู้ปทสัถานทางสังคม ใน
การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวดัการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมโดยทางออ้ม 

การรับรู้ปทสัถานทางสังคมในงานวิจยัน้ี หมายถึง การท่ีนกัศึกษาไดรั้บรู้ว่าบุคคล
ใกลชิ้ดท่ีมีความสาํคญัต่อนกัศึกษา คือ ญาติหรือคนในครอบครัว เพื่อนใกลชิ้ด และอาจารย ์คิดว่า
นกัศึกษาควรกระทาํหรือไม่ควรกระทาํพฤติกรรมนั้น ซ่ึงมีผลต่อตวันกัศึกษาในการกระทาํหรือไม่
กระทาํพฤติกรรมเช่นกนั ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรับรู้ปทสัถานทางสังคมกบัทศันคติท่ีดี
และความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาต่าง ๆ ดงัน้ี  

นอกจากน้ีในงานวิจยัของ รวิกาญจน์  เดือนดาว (2547: 48, 62, 123) ไดศึ้กษาปัจจยั
ทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมการขบัข่ีอย่างปลอดภยัของพนักงานขบัรถโดยสารประจาํ
ทาง ขสมก. โดยกลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง ขสมก. รวม 413 คน นกัวิจยั
พบผลว่า ผูมี้ปทสัถานทางสังคมสูง จะเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการขบัข่ีอย่างปลอดภยั
มากกว่า ผูท่ี้มีปทสัถานทางสังคมตํ่า ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม และยงัพบอีกว่า ปทสัถานทางสังคม
เป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญั ลาํดบัท่ี 2 ของทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการขบัข่ีอย่างปลอดภยั เม่ือร่วมกบั
ตวัทาํนายจิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์อีก 4 ตวั รวมเป็น 5 ตวั สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัได ้30% ในกลุ่มรวม  

การศึกษาจากงานวิจยัของ ศุภชยั สุพรรณทอง (2545: 96) เร่ือง ปัจจยัทางจิต และ
สถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบนัราชภฎั กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 ของสถาบนัราชภฎั 4 แห่ง จาํนวน 504 คน นกัวิจยัพบผลว่า ผูท่ี้มี
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมสูง เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งมากกว่า ผูท่ี้มีการ



30 

รับรู้ปทสัถานทางสังคมตํ่า ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยท่ีสําคญั คือ กลุ่มนักศึกษาชาย 
กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนชั้นปีท่ี 3-4 

ในงานวิจยัของลินดา สุวรรณดี (2543: 126, 152) เร่ืองปัจจยัทางจิตสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ โดย
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 480 คน นกัวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีการรับรู้
ปทสัถานทางสังคมสูง เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมากกว่า นกัเรียนท่ีมี
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมตํ่า ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยท่ีสําคญั คือ กลุ่มนักเรียน
หญิง กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่า และกลุ่มนกัเรียนท่ีมีฐานะครอบครัวตํ่า นอกจากน้ี นกัวิจยัยงั
พบวา่ การรับรูปปทสัถานทางสงัคมเป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญั อนัดบัท่ี 5 ของทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรม
การลดปริมาณขยะ เม่ือร่วมกบัตวัแปรชุดจิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ อีก 5 ตวัแปร รวมเป็น 6 
ตวัแปร สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะได ้44.3% ในกลุ่มรวม 

ส่วนในงานวิจยัเชิงทดลองของบุณฑริกา ราชอาจ (2548: 128) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัเชิงเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ พบว่าในการใชจิ้ตลกัษณะเดิม 
และสถานการณ์ ร่วมกนัทาํนายทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ โดยสามารถทาํนายได้
มากกว่าใชชุ้ดใดชุดหน่ึงเพียงชุดเดียวซ่ึงมีเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายไดม้ากกว่า 5% โดยพบผลต่าง
สูงสุดท่ี 10.5% ในกลุ่มยอ่ยท่ีนกัศึกษาเป็นลูกลาํดบัหลงั โดยมีปทสัถานทางสังคมเป็นหน่ึงในตวั
ทาํนายท่ีสาํคญัของทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ โดยในชุดจิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์
สามารถร่วมกนัทาํนายได ้ 64.5% และในชุดสถานการณ์ได ้ 54% และพบผลเช่นน้ีในการร่วมกนั
ทาํนายความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเช่นเดียวกนั คือ พบผลต่างของเปอร์เซ็นตท่ี์มากกว่า 
5%โดยพบผลต่างสูงสุดท่ี 9.8% ในกลุ่มยอ่ยท่ีนกัศึกษาเป็นลูกลาํดบัหลงั โดยมีปทสัถานทางสังคม
เป็นหน่ึงในตวัทาํนายท่ีสาํคญัของความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ โดยในชุดจิตลกัษณะเดิม
และสถานการณ์สามารถร่วมกนัทาํนายได ้46.3% และในชุดสถานการณ์ได ้33.3% 

จากการประมวลเอกสารขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาและมีความพร้อมในการมี
พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากกว่าผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย ดงันั้น ในงานวิจยั
คร้ังน้ีจึงคาดว่า นักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 
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1.5  ตวัแปรและนิยามปฏิบัตกิาร 
  

ในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 5 กลุ่มตวัแปร คือ 1) กลุ่มตวัแปรจดักระทาํ 2) กลุ่มตวัแปรเชิง
เหตุสมทบ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัแปรสาเหตุสมทบดา้นสถานการณ์ และกลุ่มตวัแปร
สาเหตุสมทบดา้นจิตลกัษณะเดิม  3) กลุ่มตวัแปรตาม 4) กลุ่มตวัแปรความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  และ 5) กลุ่มตวัแปรชีวสงัคมภูมิหลงั (ภาพ 1.2) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1.5.1  กลุ่มตัวแปรจัดกระทาํ 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งตวัแปรจดักระทาํออกเป็น รูปแบบ คือ การใชส้ารชกัจูงแบบอ่าน

และการใชส้ารชกัจูงแบบเขียน 
1.5.1.1  การอ่านสารชกัจูง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดอ่้านสารชกัจูง กบั

กลุ่มท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง (อ่านสารควบคุม) โดยสารชกัจูง สารชกัจูงมีเน้ือความใน 3 ประเด็น คือ 
ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ และดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม นกัศึกษา
แต่ละกลุ่มไดอ่้านสารเป็นเวลาเท่าๆ กนัคือ 10 นาที   

1.5.1.2  การเขียนสารชกัจูง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง และ
กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง (เขียนสารควบคุม) โดยการเขียนสารชกัจูงดา้นนิวเคลียร์ เป็นการให้
เหตุการณ์สมมุติต่างๆ เช่น ถา้ไดรั้บมอบหมายให้พดูสนบัสนุนการจดัตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขอให้
นกัศึกษาคิดคาํพดูหรืออธิบายขอ้ดีและประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ เป็นตน้ 
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1.5.2  กลุ่มตัวแปรเชิงเหตุสมทบ 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งตวัแปรเชิงเหตุสมทบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุ

สมทบดา้นสถานการณ์และ 2) กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุสมทบดา้นจิตลกัษณะเดิม 
 

 
ภาพที ่1.2  กรอบความคิดในการวจิยั 

ตัวแปรจัดกระทาํ 
1. การอ่านสารชกัจูง (อ่าน-ไม่ไดอ่้าน) 
    (Persuasive message) 
2. การเขียนชกัจูง (เขียน-ไม่ไดเ้ขียน) 
   (Self persuasive writing) 

จิตลกัษณะสมทบ 
1. ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
   (Future orientation-self control) 

2. ความเช่ืออาํนาจในตน   
   (Internal locus of control) 
3. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
   (Need for achievement) 
4. การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน   
   (Attitudinal gratefulness) 
5. ความกลวันิวเคลียร์   (Nuclear fear) 

สถานการณ์สมทบ 
1. การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้น
นิวเคลียร์ 
    (Social norm: SN) 
2. การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 
    (Nuclear information exposure: NE)   

3. ความไวว้างใจรัฐ 
   (Trust in the government: TG) 

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
1. ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
  (Favorable attitude towards NPP)  
2. ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
  (Intention to accept NPP) 

ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
1. ประเทศไทย (Thailand)  
2. จงัหวดัท่ีเรียนอยู ่ 
      (Educational province) 
3. จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม (Home province) 
4. อาํเภอภูมิลาํเนาเดิม (Home district) 
5. หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม   (Home village)  
 

ชีวสงัคมภูมิหลงั 
เพศ  เกรดเฉล่ีย  สาขาวชิา ลาํดบัการเกิด การศึกษามารดา และ การศึกษาบิดา   
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1.5.2.1  กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุสมทบดา้นสถานการณ์  
ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัแปรเชิงสมทบดา้นสถานการณ์ทั้งหมด 3 

ตวัแปร คือ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความ
ไวว้างใจรัฐ  

1) การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  เป็นการท่ีนกัเรียนไดร้ายงานว่าตน
รับรู้และสนใจข่าวสารซ่ึงเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ เช่น การแสดงถึง
ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของพลงังานนิวเคลียร์จากส่ือต่างๆเช่น ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพ ์วดั
โดยแบบวดัท่ีปรับมาจาก ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และวุฑฒิ พนัธุมนาวิน (กาํลงัดาํเนินการ)  จาํนวน 
10 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วย จาก “ จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  พิสัยคะแนนจึง
อยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน นักศึกษาท่ีไดค้ะแนนรวมสูง แสดงว่า เป็นผูท่ี้เปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์มาก  

2) การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ หมายถึง การท่ีนกัศึกษา
รับรู้ว่า บุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อตนคิดว่าตนควรให้การสนบัสนุนการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงวดั
ไดจ้าก 4 มิติ คือมิติแรก การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์จากบิดามารดา มิติท่ี 2 การรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์จากอาจารย ์มิติท่ี 3  การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์
จากเพื่อน และมิติท่ี 4 การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์จากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  วดัโดยแบบ
วดัท่ีปรับมาจาก ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และวฑุฒิ พนัธุมนาวิน (กาํลงัดาํเนินการ) จาํนวน 12 ขอ้ แต่
ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วยจาก “ จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย”   พิสัยคะแนน จึงอยู่
ระหวา่ง 12-72 คะแนน นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนรวมสูง แสดงวา่ เป็นผูท่ี้มีการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม
ดา้นนิวเคลียร์มาก 

3) ความไวว้างใจรัฐ หมายถึง การเช่ือว่าการกระทาํของรัฐบาลจะทาํให้
เกิดส่ิงต่างๆหรือสภาพท่ีดีข้ึน โดยมีความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงานของรัฐบาล ขา้ราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น รัฐบาลสามารถช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  เจ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่
ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี เป็นตน้ วดัโดยแบบวดัท่ีปรับมาจาก ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และ
วฑุฒิ พนัธุมนาวิน (กาํลงัดาํเนินการ)  จาํนวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วย 
พิสัยคะแนน จึงอยูร่ะหว่าง 15-90 คะแนน นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนรวมสูง แสดงว่า เป็นผูท่ี้มีความ
ไวว้างใจในรัฐสูง 

1.5.2.2  กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุสมทบดา้นจิตลกัษณะ 
ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัแปรเชิงสมทบดา้นจิตลกัษณะเดิมทั้งหมด 

5 ตวัแปร คือ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเช่ืออาํนาจในตน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  การรับรู้คุณ
ความดีแผน่ดิน  และความกลวันิวเคลียร์ 
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1) ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์
ไกลของบุคคล เห็นความสําคญัของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น และมีความสามารถในการ
ควบคุมตนให้ดาํเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีความรับผิดชอบ อดได ้รอได ้เพื่อผลท่ี
ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต โดยใชแ้บบวดัของดวงเดือน พนัธุมนาวิน งามตา วนินทานนท ์และ คณะ 
(2536) จาํนวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “จริงท่ีสุด” ถึง 
“ไม่จริงเลย” พิสัยของค่าคะแนนอยูร่ะหว่าง 15-90 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมาก แสดงว่า มีลกัษณะ
มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองมาก 

2) ความเช่ืออาํนาจในตน  หมายถึง ความเช่ือว่าตนสามารถทาํนาย
สาเหตุและผลได ้ตลอดจนเช่ือว่าตนสามารถควบคุมให้เกิดผลตามท่ีตอ้งการไดเ้ม่ือทราบสาเหตุ
แลว้ ดงันั้นจึงเป็นผูท่ี้มีความเช่ือว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเป็นผลมาจากการกระทาํของตนเอง โดยใช้
แบบวดัของดวงเดือน พนัธุมนาวิน งามตา วนินทานนท ์และ คณะ (2536) จาํนวน 12 ขอ้ แต่ละขอ้
ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของค่าคะแนน
อยูร่ะหวา่ง 12-60 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมาก แสดงวา่ มีความเช่ืออาํนาจในตนมาก 

3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  หมายถึง จิตลกัษณะความมุ่งมัน่ บากบัน่ ไม่ย่อ
ทอ้ในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยใชแ้บบวดัของดวงเดือน พนัธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และ 
คณะ (2536) จาํนวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริงท่ีสุด” 
ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของค่าคะแนนอยูร่ะหว่าง  15-90 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมาก แสดงว่า 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง 

4) การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน  หมายถึง ความรู้สึกสํานึกในประโยชน์
และความดีของส่ิงรอบตวัของเราท่ีทาํใหเ้ราเติบโตมาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี เป็นแบบวดัของ อุบล เล้ียว
วาริณ (2551)  จาํนวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริง
ท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสยัของค่าคะแนนอยูร่ะหว่าง  10-60 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมาก แสดง
วา่ มีการรับรู้คุณความดีแผน่ดินมาก 

5) ความกลวันิวเคลียร์ เป็นความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อพลงังานและโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วย
ประกอบจาก “ จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของค่าคะแนนอยูร่ะหว่าง  15-90 คะแนน ผูท่ี้ได้
คะแนนรวมมาก แสดงวา่มีความกลวันิวเคลียร์นอ้ย 

1.5.2.3  กลุ่มตวัแปรตาม 
ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แบ่งตวัแปรตามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ทศันคติท่ีดีต่อ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ 2) ความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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1) ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  หมายถึง ความรู้สึกพอใจ  การเห็น
ประโยชน์และความสาํคญัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น รู้สึกวา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโครงการท่ีดีท่ี
ควรใหมี้ หรือ เห็นว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตน้ วดัโดยแบบวดั
มาตรประเมินรวมค่า โดยมีพื้นฐานมาจาก ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และ วุฑฒิ พนัธุมนาวิน (2555)  
และผูว้ิจยัสร้างเพ่ิมเติม รวมเป็นจาํนวน 18 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ 
“จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย พิสยัของค่าคะแนนอยูร่ะหวา่ง 18-108 คะแนน นกัศึกษาท่ีมีคะแนนรวม
สูงแสดงวา่เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก  

2) ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะกระทาํ
พฤติกรรมใดๆท่ีแสดงออกถึงการสนับสนุน ยินดี หรือมีส่วนร่วมในการท่ีจะให้มีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เช่น การยินดีท่ีจะให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย หรือ ตั้งใจท่ีจะมีส่วนในการ
แสดงออกหรือส่ือสารกบับุคลใกลชิ้ดเก่ียวกบัขอ้ดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นตน้ วดัโดยแบบวดั
มาตรประเมินรวมค่า โดยมีพื้นฐานมาจาก ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และ วุฑฒิ พนัธุมนาวิน (2555)  
และผูว้ิจยัสร้างเพ่ิมเติม รวมเป็นจาํนวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ 
“จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย พิสัยของค่าคะแนนอยูร่ะหว่าง  15-90 คะแนน นกัศึกษาท่ีมีคะแนนรวม
สูงแสดงวา่เป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้างานนิวเคลียร์มาก 
 

1.6  สมมตฐิานการวจิยั 
 
สมมติฐานท่ี 1  นักศึกษาท่ีได้อ่านสารชักจูงหรือได้เขียนสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีต่อ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า มีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัท่ีตนศึกษาอยู่มากกว่า มีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีเป็น
ภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม
มากกว่า  หรือ มีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บ้านท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม
มากกวา่ นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูงหรือไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง 

สมมติฐานท่ี 2  นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์มาก มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มากกวา่  มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีตนศึกษาอยู่มากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
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อาํเภอท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า  หรือ มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น
ท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 

สมมติฐานท่ี 3  กลุ่มจิตลกัษณะเดิม 5 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 1 คือ  ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และความกลวั
นิวเคลียร์  ส่วนกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 2 คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และความไวว้างใจรัฐ ส่วนชุดตวัทาํนายท่ี 3 เป็น
การรวมชุดตวัทาํนายท่ี 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั รวมเป็น 8 ตวัแปร โดยตวัแปรในชุดทาํนายตวัท่ี 3 
สามารถทาํนายทัศนคติต่อท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือ ความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ไดม้ากกวา่ชุดตวัทาํนายชุดใดชุดหน่ึง อยา่งนอ้ย 5 % 

สมมติฐานท่ี 4 กลุ่มจิตลกัษณะเดิม 5 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 1 คือ  ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และความกลวั
นิวเคลียร์  ส่วนกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 2 คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และ ความไวว้างใจรัฐ  ส่วนกลุ่มตวัแปรตามการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 ตวัแปรเป็นชุดตวัทาํนายท่ี 3 คือ ทศันคติทีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และชุดตวัทาํนายท่ี 4 เป็นการรวมชุดตวัทาํนายท่ี 
1, 2 และ 3 เขา้ดว้ยกนั รวมเป็น 11 ตวัแปร โดยตวัแปรในชุดทาํนายท่ี 4 สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไดม้ากกว่า  ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีตนศึกษาอยู่ไดม้ากกว่า  ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกว่า  ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอท่ี
เป็นภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกว่า  หรือ  ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นท่ีเป็น
ภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกวา่ ชุดตวัทาํนายชุดใดชุดหน่ึงอยา่งนอ้ย 5% 

สมมติฐานท่ี 5 ตวัแปรในกลุ่มการจดักระทาํ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การอ่านสารชกัจูง การเขียน
สารชกัจูง  ตวัแปรในกลุ่มสาเหตุสมทบดา้นจิตลกัษณะเดิม 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และความกลวั
นิวเคลียร์  หรือ ตวัแปรกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร  คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ 
การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และความไวว้างใจรัฐ มีอิทธิพลทางออ้มต่อการ ความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 5 แห่ง คือ ในประเทศไทย ในระดบัจงัหวดั  ในระดบัอาํเภอ ใน
ระดบัตาํบล หรือ ในหมู่บา้น โดยส่งอิทธิพลทางออ้มผ่านทศันคติทีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือ
ความพร้อมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
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บทที ่2 

 
วธีิการวจิัย 

 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีศึกษาถึงการอ่านสารชกัจูงและการเขียนสารชกัจูงท่ีมี

อิทธิพลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และศึกษาถึงอิทธิพลร่วมระหว่างการอ่านสารชกัจูงและ
การเขียนสารชักจูงกับสถานการณ์และจิตลกัษณะเดิมของผูรั้บท่ีมีผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ และศึกษาตวัทาํนายท่ีสําคญัของการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตลอดจนศึกษาอิทธิพล
ทางตรงและทางออ้มของสารชกัจูง สถานการณ์ และจิตลกัษณะท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงในบทน้ีเป็นการนาํเสนอเก่ียวกบั กลุ่มตวัอย่าง รูปแบบแผนการ
ทดลอง ตวัแปรการจดักระทาํ เคร่ืองมือวดัตวัแปร การจดักระทาํท่ีใหก้บักลุ่มตวัอยา่งเพื่อดาํเนินการ
ทดลอง การหาคุณภาพเคร่ืองมือ วิธีการทดลอง และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

2.1  กลุ่มตวัอย่าง 
 
งานวิจยัน้ีใชรู้ปแบบการวิจยั Post Test Only With Control Group Design ทาํการสุ่มนกัศึกษา

ปริญญาตรี โดยไม่ลาํเอียง (Random Assignment) รวมจาํนวนนกัศึกษา นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 
และ 3 ของมหาวิทยาลยั 2 แห่ง จาํนวนรวมทั้งส้ิน 491 คน แบ่งเป็นเพศชาย 138  คน (ร้อยละ 28.1) 
และเพศหญิง 353  คน (ร้อยละ 71.9) มีอายเุฉล่ีย 20 ปี (SD = 1.15) มีเกรดเฉล่ีย 2.76 (SD = 0.47)  
เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์  215 คน (ร้อยละ 43.8) และเรียนสาขาสังคมศาสตร์ 276 คน (ร้อยละ 
56.2)  

 
2.2  รูปแบบแผนการทดลอง 

 
ในการวิจยัเชิงทดลองน้ีไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยัแบบ Post test-Only with Control Group Design 

โดยแบ่งนกัศึกษาปริญญาตรีออกเป็น 4 กลุ่ม ดว้ยวิธีการสุ่มโดยไม่ลาํเอียง (Random Assignment) 
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แล้วให้นักศึกษาอ่านสารชักจูงและเขียนชักจูง แล้วจึงทําให้นักศึกษาตอบแบบวัด นักศึกษาทั้ง 4 

กลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มนักศึกษาที่ได้อ่านสารชักจูงด้านนิวเคลียร์และเขียนสารชักจูงด้าน

นิวเคลียร์ (n = 135) 2) กลุ่มนักศึกษาที่ได้อ่านสารควบคุมแต่ได้เขียนสารชักจูงด้านนิวเคลียร์ (n = 

119) 3) กลุ่มนักศึกษาที่ได้อ่านสารชักจูงด้านนิวเคลียร์แต่เขียนสารควบคุม (n = 117) และ 4) กลุ่ม

นักศึกษาที่ได้อ่านสารควบคุมและเขียนสารควบคุม (n = 120) ดังนี้ 

กลุ่ม การจัดกระทํา การวัดผลหลังจัดกระทํา 

กลุ่มที่ 1  นักเรียนที่ได้อ่านสารชักจูงและเขียนสารชักจูง         √ 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่อ่านสารควบคุมและเขียนสารชักจูง          √ 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่อ่านสารชักจูงและเขียนสารควบคุม          √ 

กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่อ่านสารควบคุมและเขียนสารควบคุม       √ 

 

2.3  ตัวแปรการจัดกระทําในการทดลอง 

 

ในการวิจัยเชิงทดลองนี้ได้แบ่งการจัดกระทําออกเป็ น 2 ตัวแปร คือ 1) การอ่านสารชักจูง 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้อ่านสารชักจูง กับกลุ่มที่ไม่ได้อ่านสารชักจูง (อ่านสารควบคุม) 

โดยสารชักจูง สารชักจูงมีเนื้อความใน 3 ประเด็น คือ ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้อ่านสารเป็นเวลาเท่าๆ กัน

คือ 10 นาที  และ 2) การเขียนสารชักจูง ซ่ึงแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้เขียนสารชักจูง และ

กลุ่มที่ไม่ได้เขียนสารชักจูง (เขียนสารควบคุม) โดยการเขียนสารชักจูงด้านนิวเคลียร์ เป็นการให้

เหตุการณ์สมมุติต่างๆ เช่น ถ้าได้รับมอบหมายให้พูดสนับสนุนการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขอให้

นักศึกษาคิดคําพูดหรืออธิบายข้อดีและประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อย่างน้อย 3 ข้อ เป็นต้น 

โดยจะจัดกระทําในกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สอง ส่วนในกลุ่มหลังนักศึกษาจะต้องเขียนสาร

ชักจูงเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยจัดกระทําในกลุ่มที่สามและกลุ่มที่ส่ี รวม 4 

ข้อ เท่ากันและใช้เวลาในการเขียน 15 นาที เท่ากันทั้ง 4 กลุ่ม 

 

2.4  เครื่องมือวัดตัวแปร 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบวัดการยอมรับ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงได้แก่ แบบวัดทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และแบบวัดความพร้อมที่

จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  2) แบบวัดเพื่อตรวจสอบการจัดกระทํา 3)แบบวัดสถานการณ์ ได้แก่ การ
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เปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์  การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ และความไว้วางใจรัฐ 4)

แบบวัดจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความกลัวนิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดี

แผ่นดิน ความเชื่ออํานาจในตน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 5)แบบสอบถามลักษณะชีวภูมิหลัง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.4.1  แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์   

ความรู้สึกพอใจ  การเห็นประโยชน์และความสําคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น รู้สึกว่า

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโครงการที่ดีท่ีควรให้มี หรือ เห็นว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ เป็นต้น วัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า โดยมีพ้ืนฐานมาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

และวุฑฒิ พันธุมนาวิน (2555)  และผู้วิจัยสร้างเพิ่มเติม รวมเป็นจํานวน 18 ข้อ แล้วนําไปหาค่าอํานาจ

จําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

มีค่า Chi-square เท่ากับ 228.08   df เท่ากับ 99  p-value เท่ากับ 0.00  RMSEA เท่ากับ 0.05  NFI 

เท่ากับ 0.98 CFI เท่ากับ 0.99 GFI เท่ากับ 0.95  AGFI เท่ากับ 0.92  สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัม

ประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ 0.93 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (แบบวัดชุด 2 ความคิดเห็นและความรู้สึกของฉัน) 

(0) โดยรวมแล้วฉันคิดว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ผลเสียมากกว่าผลดี 

  

---------------  --------------- --------------- ---------------  --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดยข้อความ

ทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้าง

ไม่จริง” “ไม่จริง” และ “ไม่จริงเลย” สําหรับข้อความทางลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้น

แบบวัดนี้จึงมีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 18-108 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนมากจากแบบวัดนี้ 

แสดงว่า เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก 

 

2.4.2  แบบวัดความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมใดๆที่แสดงออกถึงการสนับสนุน ยินดี หรือมีส่วนร่วม

ในการที่จะให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น การยินดีท่ีจะให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย หรือ 
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ตั้งใจที่จะมีส่วนในการแสดงออกหรือสื่อสารกับบุคลใกล้ชิดเกี่ยวกับข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

เป็นต้น วัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า โดยมีพ้ืนฐานมาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ วุฑฒิ 

พันธุมนาวิน (2555)  และผู้วิจัยสร้างเพิ่มเติม รวมเป็นจํานวน 15 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตร

ประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย  แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 

Chi-square เท่ากับ 78.19  df เท่ากับ 61  p-value เท่ากับ 0.068  RMSEA เท่ากับ 0.47  NFI เท่ากับ 

0.97 CFI เท่ากับ 0.99 GFI เท่ากับ 0.93  AGFI เท่ากับ 0.85 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ 0.92 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (แบบวัดชุด 3 ความพร้อมของฉัน) 

(0) ฉันพร้อมที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในท้องถิ่นของฉัน 

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  

การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดยข้อความ

ทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ “จริงที่สุด” “จริง” “ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้าง

ไม่จริง” “ไม่จริง” และ “ไม่จริงเลย” สําหรับข้อความทางลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้น

แบบวัดนี้จึงมีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนมากจากแบบวัดนี้ 

แสดงว่า เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก 

 

2.4.3  แบบวัดเพื่อตรวจสอบการจัดกระทํา (Manipulation Check) 

 เป็นแบบวัดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าผู้ตอบแบบวัด ได้รับสารตรงตามที่ผู้วิจัยกําหนด

ไว้ และระลึกถึงเนื้อหาของสารที่ได้รับได้มากน้อยเพียงใด ลักษณะเนื้อหาของแบบวัดจะมีเนื้อหา

เดียวกันกับที่มีในสารชักจูงที่ผู้วิจัยเลือกมาเพื่อตรวจสอบว่าผู้ตอบสามารถระลึกถึงได้หรือเคยเห็น

เนื้อความในสารชักจูงโดยนักเรียนที่อ่านสารชักจูงจะต้องตอบถูกอย่างมั่นใจในปริมาณมากกว่า 

นักเรียนที่ไม่เคยอ่านสารชักจูง โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความจํานวน  21 ข้อ การตอบในแต่ละข้อ

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าคําว่า “ถูก” หากคิดว่าข้อความที่กล่าว

ถูกต้อง และใส่หน้าคําว่า “ผิด” หากคิดว่าข้อความที่กล่าวผิด ส่วนที่ 2 ให้ใส่เครื่องหมายถูกตาม

ระดับความมั่นใจในการตอบว่าถูกหรือผิด กล่าวคือ หากมั่นใจว่าถูกหรือผิดระดับมาก ปานกลาง 
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หรือน้อย ก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกบนคําว่า “มาก” “ปานกลาง” หรือ “น้อย” ตามลําดับ โดยข้อความที่

ใช้ตรวจสอบจะเหมือนกันในทุกกลุ่มของแบบวัด  

 

ตัวอย่าง  แบบวัดการตรวจสอบการจัดกระทํา (แบบวัดชุด 1 สิ่งที่ฉันรับทราบ) 

(0) ประเทศไทยมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีใช้ในการวิจัยอยู่ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มาแล้วกว่า50 ปี 

 
_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

กรณีข้อความที่คําตอบนั้น “ถูก” หากนักเรียนตอบว่า “ถูก” และตอบว่ามั่นใจมากได้ 6 คะแนน 

มั่นใจปานกลางได้ 5 คะแนน มั่นใจน้อยได้ 4 คะแนน หากตอบว่า ผิด และตอบว่ามั่นใจน้อยได้ 3 

คะแนน มั่นใจปานกลางได้ 2 คะแนน มั่นใจมากได้ 1 คะแนน เช่นเดียวกันในกรณีข้อความที่

คําตอบนั้น “ผิด” หากนักเรียนตอบว่า “ผิด” และตอบว่ามั่นใจมาก ได้ 6 คะแนน มั่นใจปานกลางได้ 

5 คะแนน มั่นใจน้อยได้ 4 คะแนน หากตอบว่า ถูก และตอบว่ามั่นใจน้อยได้ 3 คะแนน มั่นใจปาน

กลางได้ 2 คะแนน มั่นใจมากได้ 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 21 ถึง 126 คะแนน  

 

2.4.4  แบบวัดการเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ 

เป็นการที่นักเรียนได้รายงานว่าตนรับรู้และสนใจข่าวสารซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ เช่น การแสดงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของพลังงานนิวเคลียร์จากสื่อต่างๆ

เช่น ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ วัดโดยแบบวัดที่ปรับมาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ

วุฑฒิ พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ)  จํานวน 10 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 หน่วย 

จาก “ จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor 

Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 31.00  

df เท่ากับ 41  p-value เท่ากับ 0.05  RMSEA เท่ากับ 0.04  NFI เท่ากับ 0.99 CFI เท่ากับ 1.00 GFI 

เท่ากับ 0.99  AGFI เท่ากับ 0.97 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ 

0.87 
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ตัวอย่าง  แบบวัดการเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ (แบบวัดชุด 6 ประสบการณ์ท่ีฉันรับรู้) 

(0) ฉันเคยไปดูภาพยนตร์ฝรั่งที่กล่าวถึงระเบิดปรมาณู 

  

---------------  --------------- --------------- ---------------  --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง 

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะ

ให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง 

และไม่จริงเลยเมื่อรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดนี้ มีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน 

ดังนั้น นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงว่า มีการเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ มาก 

 

2.4.5  แบบวัดการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์    

การที่นักศึกษารับรู้ว่า บุคคลที่มีความสําคัญต่อตนคิดว่าตนควรให้การสนับสนุนการมี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งวัดได้จาก 4 มิติ คือมิติแรก การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์จาก

บิดามารดา มิติท่ี 2 การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์จากอาจารย์ มิติท่ี 3  การรับรู้ปทัสถาน

ทางสังคมด้านนิวเคลียร์จากเพื่อน และมิติท่ี 4 การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์จากบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียง  วัดโดยแบบวัดที่ปรับมาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุมนาวิน (กําลัง

ดําเนินการ) จํานวน 12 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่

จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 

2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 54.06   df เท่ากับ 44  p-value 

เท่ากับ 0.14  RMSEA เท่ากับ  0.00  NFI เท่ากับ 0.95 CFI เท่ากับ 0.99 GFI เท่ากับ 0.94 AGFI 

เท่ากับ 0.98 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ  0.72 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ (แบบวัดชุด 5 ความคิดเห็นของคน 

               รอบข้าง) 

(0) พ่อแม่ของฉันคงเห็นด้วยว่า การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แสดงถึงความไม่รู้จักพอเพียง 

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ มี 2 ลักษณะ 

คือข้อความทางบวกและข้อความทางลบ กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ด้านครอบครัว ด้าน

เพื่อน และด้านอาจารย์ ให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ จาก จริงที่สุด จริง   ค่อนข้างจริง   

ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง   และไม่จริงเลย กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ด้านครอบครัว  ด้าน

เพื่อน ด้านอาจารย์  ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตามลําดับ จาก จริงที่สุด  จริง  ค่อนข้างจริง  

ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  และไม่จริงเลย เมื่อรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดการรับรู้ปทัสถานทาง

สังคมด้านนิวเคลียร์ ซ่ึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน  ดังนั้น นักศึกษาที่ได้คะแนน

จากแบบวัดนี้มากแสดงว่า มีการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ มาก 

 

2.4.6  แบบวัดความไว้วางใจรัฐ 

การเชื่อว่าการกระทําของรัฐบาลจะทําให้เกิดสิ่งต่างๆหรือสภาพที่ดีข้ึน โดยมีความเชื่อมั่น

ในการดําเนินงานของรัฐบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น รัฐบาลสามารถช่วยให้ประชาชน

อยู่ดีกินดี  เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี เป็นต้น วัดโดยแบบวัดที่ปรับ

มาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ)  จํานวน 15 ข้อ แต่ละข้อ

ประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจ

จําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 50.09  df เท่ากับ 41  p-value เท่ากับ 0.05  RMSEA เท่ากับ 

0.04  NFI เท่ากับ 0.99 CFI เท่ากับ 1.00 GFI เท่ากับ 0.99 AGFI เท่ากับ 0.94 สําหรับค่าความเชื่อมั่น

ชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ  0.85 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดความไว้วางใจรัฐ (แบบวัดชุด 4 รัฐกับกิจการด้านพลังงาน) 

(0) ฉันเชื่อมั่นในรัฐบาลว่าจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด 

จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้

คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง
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ไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 15-90 คะแนน การคิดคะแนน คิด

โดยการรวมคะแนนในทุกข้อของแบบวัดความไว้วางใจรัฐ โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้

มาก  แสดงว่า มีความไว้วางใจรัฐมาก 

 

2.4.7  แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   

ความสามารถในการคาดการณ์ไกลของบุคคล เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นั้น และมีความสามารถในการควบคุมตนให้ดําเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีความ

รับผิดชอบ อดได้ รอได้ เพื่อผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต โดยใช้แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน 

งามตา วนินทานนท์ และ คณะ (2536) จํานวน 15 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 หน่วย

ประกอบจาก “ จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square 

เท่ากับ 35.49  df เท่ากับ 71  p-value เท่ากับ 0.00  RMSEA เท่ากับ  0.04  NFI เท่ากับ 0.99 CFI 

เท่ากับ 0.93 GFI เท่ากับ 0.97 AGFI เท่ากับ 0.94 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของ

แบบวัดนี้เท่ากับ  0.91 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (แบบวัดชุด 10 ฉันกับปัจจุบันและอนาคต) 

(0) ความใจเร็วด่วนได้ มักทําให้เราพลาดโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง  

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด 

จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้

คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง

ไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนั้น จึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 12-72 คะแนน  การคิดคะแนน คิด

โดยการรวมคะแนนในทุกข้อของแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน นักศึกษาที่ได้คะแนนจาก

แบบวัดนี้มากแสดงว่ามีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 

 

2.4.8  แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน  

ความเชื่อว่าตนสามารถทํานายสาเหตุและผลได้ ตลอดจนเชื่อว่าตนสามารถควบคุมให้

เกิดผลตามที่ต้องการได้เมื่อทราบสาเหตุแล้ว ดังนั้นจึงเป็นผู้ท่ีมีความเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเป็ น
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ผลมาจากการกระทําของตนเอง โดยใช้แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และ

คณะ (2536) จํานวน 12 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริงที่สุด” 

ถึง “ไม่จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดู

ตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่า

โมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 69.78  df เท่ากับ 46  p-

value เท่ากับ 0.60  RMSEA เท่ากับ 0.00  NFI เท่ากับ 0.92 CFI เท่ากับ 0.97 GFI เท่ากับ 0.93 AGFI 

เท่ากับ 0.88 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ  0.85 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน  (แบบวัดชุด 11 ความเชื่อของข้าพเจ้า) 

(0) ฉันมักถูกกล่าวหาว่าทําผิด  ทั้งๆ ท่ีไม่ได้ทํา  

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด 

จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้

คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง

ไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนั้น จึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 12-72 คะแนน การคิดคะแนน คิด

โดยการรวมคะแนนในทุกข้อของแบบวัดความเชื่ออํานาจในตน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้

มากแสดงว่านักเรียนมีความเชื่ออํานาจในตนมาก 

 

2.4.9  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์  

จิตลักษณะความมุ่งมั่น บากบั่น ไม่ย่อท้อในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้แบบวัดของดวง

เดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และ คณะ (2536) จํานวน 15 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วย

มาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกราย

ข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

มีค่า Chi-square เท่ากับ 94.26  df เท่ากับ 74  p-value เท่ากับ 0.05  RMSEA เท่ากับ 0.04  NFI 

เท่ากับ 0.93 CFI เท่ากับ 0.98 GFI เท่ากับ 0.91 AGFI เท่ากับ 0.86 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัม

ประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ  0.79 
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ตัวอย่าง  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์  (แบบวัดชุด 12 รูปแบบและเป้าหมายการทํางาน) 

(0) เมื่อฉันพบว่างานที่กําลังทําอยู่นั้นยาก  ฉันจะเลิกทําโดยเร็ว 

 

---------------  --------------- --------------- ---------------  --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด 

จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้

คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง

ไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนั้น จึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 15-90 คะแนน การคิดคะแนน คิด

โดยการรวมคะแนนในทุกข้อของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้

มากแสดงว่ามีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มาก 

 

2.4.10  แบบวัดการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน  

ความรู้สึกสํานึกในประโยชน์และความดีของสิ่งรอบตัวของเราที่ทําให้เราเติบโตมาได้

จนถึงทุกวันนี้ เป็นแบบวัดของ อุบล เลี้ยววาริณ (2551)  จํานวน 10 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตร

ประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แล้วนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ

และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

มีค่า Chi-square เท่ากับ 23.28   df เท่ากับ 25  p-value เท่ากับ 0.56  RMSEA เท่ากับ 0.05  NFI 

เท่ากับ 0.96 CFI เท่ากับ 1.00 GFI เท่ากับ 0.97 AGFI เท่ากับ 0.92 สําหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัม

ประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ  0.81 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน  (แบบวัดชุด 9 สิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน) 

(0) ฉันขอบคุณอุปสรรคที่ช่วยทําให้ฉันแข็งแกร่ง 

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด 

จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้

คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง
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ไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนั้น จึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 10-60 คะแนน  การคิดคะแนน คิด

โดยการรวมคะแนนในทุกข้อของแบบวัดการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบ

วัดนี้มากแสดงว่า มีการรับรู้คุณความดีแผ่นดินมาก 

 

2.4.11  แบบวัดความกลัวนิวเคลียร์  

ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพลังงานและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 

15 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบจาก “ จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แล้ว

นําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบวัดรายข้อ (ดูตาราง 2.1) เมื่อทํา

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏว่าโมเดลการวัด

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 88.91  df เท่ากับ 77  p-value  เท่ากับ 0.09  

RMSEA เท่ากับ 0.00 NFI เท่ากับ 0.96 CFI เท่ากับ 0.99 GFI เท่ากับ 0.92 AGFI เท่ากับ 0.87 สําหรับ

ค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัดนี้เท่ากับ  0.89 

 

ตัวอย่าง  แบบวัดความกลัวนิวเคลียร์  (แบบวัดชุด 8 ฉันกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์) 

(0) ฉันมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 

---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- ------------ 
        จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวก การให้คะแนนให้จาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก จริงที่สุด 

จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้อความทางลบเกณฑ์การให้

คะแนนจะให้ในทิศทางกลับกัน คือ 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง

ไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนั้น จึงมีพิสัยคะแนนระหว่าง 15-90 คะแนน การคิดคะแนน คิด

โดยการรวมคะแนนในทุกข้อของแบบวัดความกลัวนิวเคลียร์ นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดนี้

มากแสดงว่า มีความกลัวนิวเคลียร์น้อย 

 

2.4.12  แบบวัดความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

การวัดในลักษณะนี้เป็นการให้ผู้ตอบประเมินการยอมรับหรือระดับความเห็นด้วยในการ

สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยให้เป็นลักษณะของคะแนน โดยคะแนนตั้งแต่คะแนนตํ่าสุดคือ 1 

หมายถึง ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลย  จนถึง คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 

หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงงานวิจัยนี้ ได้วัดการยอมรับ
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาปริญญาตรี ใน 5 สถานที่ คือ 1) ในประเทศไทย 2) ในจังหวัดที่ตน

กําลังศึกษาอยู่ 3) ในจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาเดิม 4) ในอําเภอที่เป็นภูมิลําเนาเดิม และ 5) ในหมู่บ้านที่

เป็นภูมิลําเนาเดิม คะแนนมากแสดงว่า นักศึกษาผู้น้ันเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้

จัดตั้งในสถานที่น้ันมากด้วย 

 

2.4.13  แบบวัดลักษณะชีวสังคม    

เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับลักษณะของนักศึกษา และภูมิ

หลังของนักศึกษา คือ  เพศ  สายการศึกษา ระดับผลการเรียน ลําดับการเกิด อาชีพของบิดามารดา 

ระดับการศึกษาของบิดามารดา โดยให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่มีอยู่แล้ว และเติมคําในช่องว่างที่

กําหนด 

 

2.5  การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้แบบวัดจํานวน 12 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็น

แบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจากงานวิจัยอื่นที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ จํานวน 7 ชุด ได้แก่ 1) แบบวัดการรับรู้

ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ 2) แบบวัดการเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ 3) แบบวัดความ

ไว้วางใจรัฐบาล 4) แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 5) แบบวัดสํานึกคุณแผ่นดิน 6)แบบวัด

ความเชื่ออํานาจในตน และ 7) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และประเภทที่สอง เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัย

ได้สร้างขึ้นเองจํานวน 5 ชุด ได้แก่ 1) แบบวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการได้รับสาร 2) แบบ

วัดทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3) แบบวัดความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  4)แบบวัด

ความกลัวนิวเคลียร์ และ 5) แบบสอบถามลักษณะทางชีวะสังคมภูมิหลัง ซ่ึงแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เองนั้นมีรายละเอียดการหาคุณภาพแบบวัดดังนี้ 

1) ขั้นแรก เป็นการหาค่าความเที่ยงตรง  ผู้วิจัยได้ตรวจดูแบบแผนในการสร้าง

แบบวัดตามนิยามปฏิบัติการในแต่ละตัวแปรให้ครอบคลุมสิ่งที่จะศึกษา และได้สร้างจํานวน

ข้อความขึ้นให้ได้มากกว่าที่จะใช้จริงเป็นสองเท่า หลังจากนั้นได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ

ถูกต้องและแก้ไข (Face Validation) รวมทั้งปรับจํานวนข้อตามความเหมาะสม 

2) ขั้นที่สอง นําแบบทดสอบทุกชุดไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 130 คน 

3) ขั้นที่สาม ทําการวิเคราะห์เนื้อหาคุณภาพแบบวัด โดยการหาค่าอํานาจจําแนก

รายข้อ (Item Discrimination) และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ-แบบวัดโดยรวม (Item 

Total Correlation) เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกข้อ กล่าวคือ สําหรับค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ใช้สถิติ t – ratio

โดยใช้เกณฑ์ค่า t ต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 2.0 ขึ้นไป และการหาค่า r – Item Total  correlation (Corrected 
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Item – Total Correlation )  โดยใชเ้กณฑค่์า r ตอ้งมีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.20 ข้ึนไป จากนั้นคดัเลือกขอ้ท่ี
ผ่านเกณฑท์ั้งสองประการน้ีแลว้นาํไปเทียบกบัแผนผงัของแบบวดัท่ีจะนาํไปใชจ้ริง โดยคดัเลือก
จาก 1) ขอ้ความท่ีผา่นเกณฑค่์าt และค่า r 2)  ขอ้ความครอบคลุมแผนผงั (นิยาม) ของแบบวดัแต่ละชุด 
และ 3) ในกรณีมีขอ้ท่ีผ่านเกณฑต์ามขอ้ 1) ไม่พอ และมีความจาํเป็นตอ้งคดัขอ้เพื่อให้ครอบคลุม
แผนผงัของตวัแปร การคดัเลือกขอ้ใหย้ดึค่า t เป็นหลกัในการตดัสิน 

4) ขั้นท่ีส่ี เม่ือไดข้อ้ครอบคลุมแผนผงัของแบบวดัแลว้ใหท้าํการพิสูจน์โครงสร้าง
ของแบบวดัโดยการหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการทาํ Confirmatory 
Factor Analysis ดว้ยโปรแกรม LISREL เพ่ือพิสูจน์ว่า ขอ้ความท่ีผา่นการคดัเลือกท่ีครอบคลุม
แผนผงัแบบวดัของตวัแปรแต่ละตวันั้น มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงวตัถุประสงคก์าร
ทาํ CFA  มี 3 ขอ้ คือ ประการแรก เพื่อตรวจสอบทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ประการท่ีสองใช้เพื่อสํารวจและระบุองค์ประกอบ และประการท่ีสามใช้เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างตวัแปรใหม่ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2537: 142) โดยแบบวดัท่ีผา่นการทดสอบใน
งานวิจยัน้ีควรผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 3 ใน 5 เกณฑ ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ควรมีค่านอ้ย และควรเขา้ใกล้
ศูนยใ์ห้มากท่ีสุด และค่า p value ควรเป็นค่าท่ีไม่มีนัยสําคญั ซ่ึงจะแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยทัว่ไปแลว้หลกัง่ายๆ ของการทดสอบความกลมกลืนโดยวิธีน้ี คือ 
ถา้ผลหารระหว่างค่า Chi-Square กบัค่า Degree of Freedom (df) มีค่าไม่เกิน 2 แสดงว่าโมเดลมี
แนวโนม้ท่ีจะสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงใชเ้กณฑต์ดัสินว่าค่า 
Chi-Square จะตอ้งมี p-value ท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(2)  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) โดยมีค่า
ระหว่าง O และ 1 ยิ่งค่า GFI เขา้ใกล ้1.00 ยิ่งแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ในงานวิจยัน้ีจึงใชเ้กณฑต์ดัสินวา่ค่า GFI ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป 

(3)  ดชันีระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (Adjust Goodness of Fit Index: 
AGFI) ซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั GFI 

(4)  ค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean 
Square Error of Approximation) เป็นค่าท่ีแสดงความแตกต่างต่อ Degree of Freedom (df) ซ่ึงมีค่า 
RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ลงไป จึงจะแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

(5)  ดชันีความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ซ่ึงมีค่า
ระหว่าง 0 และ 1 ยิ่งค่า CFI เขา้ใกล ้1.00 ยิ่งแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ในงานวิจยัน้ีจึงใชเ้กณฑต์ดัสินวา่ค่า CFI ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป 
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5) ขั้นสุดท้าย นําขอ้ความท่ีคดัเลือกในขั้นสุดท้ายมารวมหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability ) การหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัแต่ละชุดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชใ้นการหาค่าความ
เช่ือมัน่ดว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า( Alpha Coefficient )   
 

2.6  วธีิดาํเนินการทดลอง 
 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ทําการติดต่อประสานงาน  เพื่อขอความร่วมมือกับทาง

มหาวิทยาลยั โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 และ 4 ทั้งท่ีศึกษาอยู่ใน
สายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลงัจากนั้นจึงไดท้าํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัผูบ้ริหาร
สถาบนั เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงกาํหนดวนัเวลาท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูล ดว้ยวิธีการเชิงทดลองตามท่ี
กาํหนดไว ้

1) ขั้นแรก เม่ือนักศึกษานั่งประจาํท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงทาํการแจกแบบวดัท่ี
จดัเรียงไว ้โดยแจกเรียงไปตามแถวแนวนอน โดยแบบวดัท่ีแจกน้ีมี 4 รูปแบบ ตามกลุ่มทดลอง 4 
กลุ่ม ในขอ้ 2.2  ซ่ึงถูกเรียงตามลาํดบั(1 2 3 4,1 2 3 4,…) 

2) ขั้นท่ีสอง นักศึกษาได้รับการจดักระทาํประเภทแรก คือ การอ่านสารชักจูง
เก่ียวกบัท่ีมาความสาํคญัและประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยแจกสารชกัจูงน้ีใหก้บันกัศึกษา
กลุ่มท่ีหน่ึงและกลุ่มท่ีสาม และใหน้กัศึกษากลุ่มท่ีสองและกลุ่มท่ีส่ีอ่านสารควบคุม 

3) ขั้นท่ีสาม หลงัจากไดรั้บการจดักระทาํประเภทแรกเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาจะ
ได้รับการจัดกระทาํประเภทท่ีสอง คือ การเขียนสารชักจูงผูอ่ื้นเก่ียวกับท่ีมาความสําคญัและ
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ยตนเองโดยแจกให้กบันักศึกษากลุ่มท่ีหน่ึงและกลุ่มท่ีสอง 
และแจกการเขียนสารควบคุมใหก้บันกัศึกษากลุ่มท่ีสามและกลุ่มท่ีส่ี  ตามขอ้คาํถามท่ีจดัให ้จาํนวน 
4 ขอ้เท่ากนัและใชเ้วลา 15 นาทีเท่ากนัทั้งส่ีกลุ่ม 

4) ขั้นท่ีส่ี หลงัจากท่ีนักศึกษาไดรั้บการจดักระทาํทั้งสองประเภทแลว้ นกัศึกษา
ทุกคนจะไดท้าํแบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัตวัแปรเชิงผล แบบวดัการตรวจสอบการจดักระทาํ แบบวดัจิต
ลกัษณะเดิม แบบวดัสถานการณ์และแบบวดัชีวสังคมภูมิหลงัของนกัศึกษา หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงได้
ทาํการเกบ็รวบรวมเพื่อบนัทึกขอ้มูลต่อไป 
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ตารางที่ 2.1  ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 

 
กลุ่มที่    จํานวน    random     การจัดกระทํา   การจัดกระทํา   แบบวัดตรวจสอบ    แบบวัดตัวแปรเชิงผล    แบบวัดจิตลักษณะ     

                         Assignment     ประเภทที่ 1    ประเภทที่ 2       การจัดกระทํา                                         สถานการณ์ ชีวสังคม 

                                                                                                                         

1            100          √            √             √                √    √  √ 

2            100          √                           √                √  √  √ 

3             100         √                  √                                               √  √  √ 

4             100          √                                            √  √  √ 

 

 

2.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยมีสถิติ ท่ีใช้ดังนี้ 

1) สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานมี 3 ลักษณะ คือ 

1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน และเมื่อพบผลที่เป็นปฏิสัมพันธ์แบบสองทางและแบบสามทางที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe  2) 

การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) แบบ Enter และ Stepwise 

โดยใช้ตัวทํานายหลายตัวในการทํานายตัวถูกทํานายที่ละตัว โดยใช้เกณฑ์แตกต่างเปอร์เซนต์ทํานาย

ท่ี 5 %  (Cohen, 1988)  และ 3) การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path analysis) เพื่อพิสูจน์ว่า โมเดล

ตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  

2) สถิติพรรณา  ( Descriptive Statistics ) โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ประกอบในการ

พิจารณาแยกกลุ่มย่อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน 



 
บทที ่3 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของการอ่านและเขียนชกัจูงท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” เป็นการศึกษาอิทธิพลของการใชส้ารชกัจูงทั้งในรูปแบบของการ
อ่านสารชักจูงและการเขียนสารชักจูงต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในด้านทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และศึกษาถึงอิทธิพลร่วมระหว่างการ
อ่านสารชักจูงและการเขียนสารชักจูงกบัสถานการณ์และจิตลกัษณะเดิมของผูรั้บท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และศึกษาตวัทาํนายท่ีสําคญัของการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยและในระดับพื้นท่ีต่างๆในกลุ่ม
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยแบ่งตวัแปรท่ีศึกษาออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ตวัแปรดา้นการจดั
กระทาํ 2 รูปแบบ คือ การอ่านสารชกัจูง และการเขียนสารชกัจูง 2) ตวัแปรดา้นจิตลกัษณะเดิม 
ทั้งหมด 5 ตวั คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับ
รู้คุณความดีแผ่นดินและความความกลวันิวเคลียร์  3) ตวัแปรดา้นสถานการณ์  ตวั คือ การรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ความไวว้างใจรัฐ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  4) ตวั
แปรดา้นการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 ตวัแปร คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความ
พร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5) ตวัแปรดา้นความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
สถานท่ี 5 ระดบั คือ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมและ
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม 

ในการวิจยัน้ีนอกจากจะวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มรวมแลว้ ยงัจะไดเ้สนอผลการวิจยัในกลุ่มย่อย 
อีก 14 กลุ่ม ตามลกัษณะทางชีวภูมิหลงั คือ 1) เพศ โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาเพศชายและนกัศึกษาเพศ
หญิง  2) อาย ุ โดยมีค่ามธัยฐานในกลุ่มรวมเท่ากบั 249 เดือน นกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
249  เดือน คือ นกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย และนกัศึกษาท่ีมีอายมุากกว่า 249  เดือน คือ นกัศึกษาทีมีอายุ
มาก 3) ลาํดบัพี่นอ้งในครอบครัว โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก 
และนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 4) การศึกษาของบิดา โดยค่ามธัยฐานในกลุ่มรวมเท่ากบั 7 ปี นกัศึกษา
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ท่ีบิดามีจาํนวนปีการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากบั 7 ปี คือ นักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาน้อย และ
นกัศึกษาท่ีบิดามีจาํนวนปีการศึกษามากกว่า 7 ปี คือ นกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง  5) การศึกษา
ของมารดา โดยค่ามธัยฐานในกลุ่มรวมเท่ากบั 6 ปี  นกัศึกษาท่ีมารดามีจาํนวนปีการศึกษานอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 6 ปี คือ นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย และนกัศึกษาท่ีมารดามีจาํนวนปีการศึกษา
มากกว่า 6 ปี คือ นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 6) เกรดเฉล่ีย โดยค่ามธัยฐานในกลุ่มรวมเท่ากบั 
2.76 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 2.76  คือ นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย นกัศึกษาท่ีมี
เกรดเฉล่ียสูงกว่า 2.76  คือ นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง 7) สาขาวิชาเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ และนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 

ในบทน้ีจะไดน้าํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะเร่ิมพิจารณาจากลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งและตามดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

3.1  ลกัษณะเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่าง 
 
งานวิจยัน้ีศึกษาในนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน 2 มหาวิทยาลยัซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออก

ของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดั ชลบุรี และ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวน 491 คน  โดยกลุ่มตวัอยา่งน้ีเป็นชาย138  คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 เป็นหญิง 353  คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.9 เป็นผูท่ี้มีอายนุอ้ย (204-249 วนั) จาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเป็นผู ้
ท่ีอายมุาก (249 วนัข้ึนไป) จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2  เป็นผูที้เป็นลูกคนแรกจาํนวน 271 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และเป็นผูท่ี้ไม่ใช่ลูกคนแรก จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เป็นผูท่ี้มี
บิดามีการศึกษาสูง(มากกว่า 9 ปีข้ึนไป) จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 และเป็นผูท่ี้มีบิดามี
การศึกษานอ้ย (1-9 ปี) จาํนวน 242  คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 เป็นผูท่ี้มารดามีการศึกษาสูง (มากกว่า 
6 ปีข้ึนไป) จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และเป็นผูท่ี้มารดามีการศึกษานอ้ย(1-6ปี) จาํนวน 
268 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 เป็นผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสูง(มากกว่า2.77ข้ึนไป) จาํนวน 245คน คิดเป็นร้อยละ 
49.9  และเป็นผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียนอ้ย (1.48-2.76) จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 เป็นผูท่ี้เรียนสาย
วิทยาศาสตร์ จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และเป็นผูท่ี้เรียนสายศิลปศาสตร์ จาํนวน 276 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.2 
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ตารางที่ 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตัวแปร ลักษณะทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ 

 

อายุ 

 

ลําดับท่ีของการเป็นบุตร 

 

ระดับการศึกษาบิดา 

 

ระดับการศึกษามารดา 

 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

 

กลุ่มทดลอง 

 

 

 

ชาย 

หญิง 

อายุน้อย(≤204-249  วัน) 

อายุมาก(≥249 วัน) 

ลูกคนแรก 

ไม่ใช่ลูกคนแรก 

บิดาการศึกษาตํ่า (≤ 1-9 ปี) 

บิดาการศึกษาสูง (≥ 9 ปี) 

มารดาการศึกษาตํ่า (≤ 1-6 ปี) 

มารดาการศึกษาสูง (≥ 6 ปี) 

เกรดน้อย (≤2.76) 

เกรดมาก (≥2.77) 

Version 1 (กลุ่ม 100% (อ่าน + เขียน) 

Version 2 (กลุ่ม  50% (ไม่อ่าน + เขียน) 

Version 3 (กลุ่ม  50% (อ่าน + ไม่เขียน) 

Version 4 (กลุ่มควบคุม (ไม่อ่าน + ไม่เขียน) 

138 

353 

264 

227 

271 

220 

242 

226 

268 

208 

246 

245 

135 

119 

117 

120 

28.1 

53.3 

53.8 

46.2 

55.2 

44.8 

51.7 

48.3 

54.6 

42.4 

50.1 

49.9 

27.5 

24.2 

23.8 

24.4 

 

หมายเหตุ:  * ไม่รวมค่า Missing    

 

3.2  การตรวจสอบความเท่าเทียมกัน 

  

ในส่วนนี้จะได้ทําการพิสูจน์ว่า นักศึกษาที่ได้อ่านสารชักจูง เป็นผู้ท่ีได้รับเนื้อหาสารที่

ผู้วิจัยเขียนขึ้นในปริมาณที่มากกว่า นักศึกษาที่ไม่ได้อ่านสารชักจูง ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าการจัด

กระทําเป็นไปตามที่คาดไว้โดยในการวิจัยนี้ได้ให้นักศึกษาอ่านสารชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์และทําการตรวจสอบว่านักศึกษาที่อ่านสารชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับสาร

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามที่ผู้วิจัยคาดไว้ในปริมาณมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้อ่านสารชักจูง

เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (อ่านสารควบคุมเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาอังกฤษ) 

การอ่านสารชักจูง หมายถึง การจัดกระทําสาเหตุโดยให้นักศึกษาได้อ่านสารชักจูงที่ผู้วิจัย

เขียนขึ้น มีความยาว 2 หน้าพิมพ์ ซ่ึงบรรยายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 ด้าน 1) ด้านความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และ 3) ด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ 
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แบบวดัตรวจสอบการจัดกระทาํ หมายถึง การให้นักศึกษาตอบแบบวดัท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ตรวจสอบว่าผูต้อบแบบวดัไดรั้บสารตามท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้และผูต้อบแบบวดัสามารถระลึกถึง
เน้ือความของสารท่ีไดรั้บมากนอ้ยเพียงใด ลกัษณะของแบบวดัเป็นขอ้ความในสารชกัจูงท่ีไดค้ดั
ออกมา ทั้งน้ีขอ้ความท่ีใชต้รวจสอบจะเหมือนกนัในทุกกลุ่มของแบบวดั โดยนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสาร
ชกัจูงจะตอ้งตอบถูกตอ้งอยา่งมัน่ใจในปริมาณมากกวา่ นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง  

ในการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการรับสารของ ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูง และสารควบคุม 
ในกลุ่มรวม ปรากฏผลว่า (ตารางท่ี 3.2) นักศึกษาท่ีไดอ่้านสารชักจูงมีคะแนนเฉล่ียของการ
ตรวจสอบการจดักระทาํมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกั
จูงด้านนิวเคลียร์สามารถตอบคาํถามท่ีเกียวขอ้งกบัเน้ือความของสารชักจูงท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไดถู้กตอ้งมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง (อ่านสารควบคุม) 

 
ตารางที ่3.2  ผลตรวจสอบปริมาณการรับสารชกัจูง 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2166.743(a) 1 2166.743 19.477 .000 

Intercept 1762727.085 1 1762727.085 15845.032 .000 

READ 2166.743 1 2166.743 19.477 .000 

Error 54400.239 489 111.248     

Total 1823807.000 491       

Corrected Total 56566.982 490       

 
หมายเหตุ:  a  R Squared = .038 (Adjusted R Squared = .036) 
 
3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

และความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์  ตามระดบัการอ่านสารชักจูง การ
เขยีนสารชักจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ 

  
ในส่วนน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของตวัแปรตาม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ตวัแปรตามการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตวั แปร คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้านิวเคลียร์ และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และกลุ่มความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 5 สถานท่ี ไดแ้ก่ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
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ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ ความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิม และความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม  โดยมีตวั
แปรอิสระ 3 ตวั ไดแ้ก่ การอ่านสารชกัจูง   การเขียนสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ 
  

3.3.1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์
ตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียนสารชักจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้าน
นิวเคลยีร์ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมี
ตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แปรปรวนไปตามระดบัของ
ตวัแปรอิสระทีละตวัทั้งสามตวั เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวัแปรอิสระน้ี (ตารางท่ี 
3.3) พบวา่ 1) นกัศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้
อ่านสารชกัจูง 2) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ี
ไม่ได้เขียนสารชักจูง 3) นักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มากมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 
 ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มยอ่ย 14 กลุ่ม(ตารางท่ี 3.3) ปรากฏว่า ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้งสามตวัเช่นกนั คือ 1) นกัศึกษาท่ีอ่าน
สารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผล
เช่นน้ีใน 13 กลุ่มยอ่ย โดยกลุ่มท่ีสาํคญัคือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง 2) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมี
ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่ม
ย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาอายุน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาสูง และกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย  3) นักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มากมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในทุกกลุ่มยอ่ย 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฎว่า คะแนนทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง แต่พบว่าทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทาง
สงัคมดา้นนิวเคลียร์ ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 7 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.3)  คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศ
หญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ยและกลุ่ม 
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ตารางที ่3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้น
นิวเคลียร์ 

 
 (ตอนท่ี1) 

กลุ่ม จาํนวคน ค่ า เ อ ฟ      % 
ทาํนาย อ่าน 

( ก ) 
เขียน 
( ข ) 

รับรู้ฯ 
( ค ) 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข xค 

รวม 491 45.60*** 6.20* 112.31*** <1 6.57* <1 <1 29.2 
ชาย 138 2.52 2.12 23.24*** <1 3.00 <1 <1 20.6 
หญิง 353 50.19*** 3.79 82.67**** <1 3.98* <1 <1 34.0 

อายนุอ้ย 264 18.85*** 4.57* 39.45*** 1.45 1.35 <1 1.42 25.4 

อายมุาก 227 27.45*** 2.71 70.92*** <1 4.60* <1 <1 35.4 

ลกูคนแรก 271 13.12*** 3.89* 72.20*** <1 4.95* <1 <1 28.4 

ไม่ใช่ลกูคนแรก 220 36.69*** 1.80 38.65*** <1 1.62 1.65 <1 32.6 

บิดา กศ.นอ้ย 242 15.11*** 2.81 58.04*** <1 <1 <1 1.83 28.4 

บิดา กศ.สูง 226 32.54*** 3.82 48.80*** <1 4.08* <1 <1 32.9 

มารดา กศ.นอ้ย 268 22.47*** 2.19 35.55*** <1 1.05 <1 <1 21.5 

มารดา กศ.สูง 208 19.52*** 4.37* 78.91*** <1 4.08* 1.09 <1 40.4 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 246 24.19*** 10.45*** 57.78*** 1.04 7.05** <1 <1 30.8 

เกรดเฉล่ียสูง 245 17.87*** <1 56.17*** 5.08* <1 <1 1.57 31.2 
สายวิทย ์ 215 20.16*** 1.40 87.50*** <1 5.09* <1 <1 40.6 

สายศิลป์ 276 25.12*** 3.2 32.99*** <1 2.04 <1 1.02 21.0 
* p <0.05, ** p < 0.01,  *** p < .001 
 

 (ตอนท่ี 2) 
กลุ่ม   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 
 Lower  Bound Upper  Bound 

รวม อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.73 ไม่อ่าน   =60.88 67.95,59.02 71.51,62.74 
เขียนสารชกัจูง เขียน     =   66.94 ไม่เขียน  =   63.67 65.14,61.83 68.73,65.52 
รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   72.25 รับรู้นอ้ย =   58.36 70.37,56.6 74.13,60.12 
อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.02 ไม่อ่าน   =   64.86 65.37,61.16 72.67,68.56 

ชาย เขียนสารชกัจูง เขียน     =   68.85 ไม่เขียน  =   65.03 65.02,61.52 72.69,68.54 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   73.27 รับรู้นอ้ย=   60.61 69.6,56.94 76.95,64.28 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   70.14 ไม่อ่าน   =   59.34 68.06,57.18 72.21,61.5 
หญิง เขียนสารชกัจูง เขียน     =   66.22 ไม่เขียน  =   63.25 64.18,61.06 68.26,65.45 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   71.67 รับรู้นอ้ย =   57.81 69.46,55.78 73.87,59.84 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.47 ไม่อ่าน   =   61.67 66.88,59.26 72.06,64.08 
อายนุอ้ย เขียนสารชกัจูง เขียน     =   67.49 ไม่เขียน  =   63.65 64.99,61.15 69.99,66.15 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   71.21 รับรู้นอ้ย =   59.93 68.76,57.38 73.67,62.48 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   70.32 ไม่อ่าน   =   59.95 67.8,56.97 72.85,62.92 
อายมุาก เขียนสารชกัจูง เขียน     =   66.76 ไม่เขียน  =   63.51 64.03,60.73 69.5,66.29 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   73.47 รับรู้นอ้ย =   56.80 70.49,54.28 76.45,59.32 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 
(ตอนท่ี 2) 

กลุ่ม   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   68.87 ไม่อ่าน   =   62.69 66.55,60.26 71.18,65.12 
ลูกคนแรก เขียนสารชกัจูง เขียน     =   67.46 ไม่เขียน  =   64.10 65.12,61.69 69.8,66.51 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   73.02 รับรู้นอ้ย =   58.54 70.52.56.3 75.53,60.77 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   71.20 ไม่อ่าน   =   58.72 68.33,55.84 74.06,61.59 
ไม่ใช่ลูกคนแรก เขียนสารชกัจูง เขียน     =   66.34 ไม่เขียน  =   63.57 63.53,60.64 69.14,66.51 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   71.36 รับรู้นอ้ย =   58.55 68.48,55.68 74.24,61.42 
บิดาการศึกษานอ้ย อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.71 ไม่อ่าน   =   62.21 67.05,59.49 72.36,64.93 
 เขียนสารชกัจูง เขียน     =   67.58 ไม่เขียน  =   64.34 64.98,61.56 70.17,67.12 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   73.31 รับรู้นอ้ย =   58.61 70.45,56.11 76.17,61.11 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   70.20 ไม่อ่าน   =   59.42 67.60,56.76 72.81,62.08 
บิดาการศึกษาสูง เขียนสารชกัจูง เขียน     =   66.66 ไม่เขียน  =   62.97 64.08,60.28 69.24,65.65 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   71.41 รับรู้นอ้ย =   58.21 68.8,55.56 74.03,60.87 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.41 ไม่อ่าน   =   60.56 66.86,57.92 71.96,63.21 
มารดาการศึกษานอ้ย เขียนสารชกัจูง เขียน     =   66.37 ไม่เขียน  =   63.60 63.85,60.92 68.88,66.29 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   70.55 รับรู้นอ้ย =   59.42 67.84,56.93 73.26,61.91 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   70.42 ไม่อ่าน   =   61.93 67.82,59.18 73.01,64.69 
มารดาการศึกษาสูง เขียนสารชกัจูง เขียน     =   68.18 ไม่เขียน  =   64.17 65.44,61.55 70.92,66.78 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   74.70 รับรู้นอ้ย =   57.65 71.93,55.07 77.47,60.23 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.52 ไม่อ่าน   =   60.65 67.02,58.12 72.01,63.18 
เกรดเฉล่ียนอ้ย เขียนสารชกัจูง เขียน     =   68.00 ไม่เขียน  =   62.17 65.49,59.66 70.51,64.68 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   71.94 รับรู้นอ้ย =   58.23 69.46,55.68 74.41,60.78 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   69.82 ไม่อ่าน   =   61.67 67.28,58.85 72.37,64.49 
 เขียนสารชกัจูง เขียน     =   65.92 ไม่เขียน  =   65.58 63.31,62.81 68.52,68.35 
เกรดเฉล่ียสูง รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   72.98 รับรู้นอ้ย =   58.52 70.05,56.09 75.9,60.94 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   72.36 ไม่อ่าน   =   64.03 69.79,61.43 74.92,66.64 
 เขียนสารชกัจูง เขียน     =   69.29 ไม่เขียน  =   67.10 66.87,64.36 71.72,69.83 
สายวทิย ์ รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   76.87 รับรู้นอ้ย =   59.52 74.33,56.9 79.41,62.15 
 อ่านสารชกัจูง อ่าน      =   67.30 ไม่อ่าน   =   58.29 64.86,55.73 69.75,60.85 
 เขียนสารชกัจูง เขียน     =   64.43 ไม่เขียน  =   61.17 61.87,58.73 66.99,63.61 
สายศิลป์ รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   67.96 รับรู้นอ้ย =   57.64 65.28,55.32 70.64,59.95 
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ภาพที ่3.1  ค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและ  
                  การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มรวม 
 

นกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ในกลุ่ม
รวม(ตารางท่ี ข.16 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่า มีคู่ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัรวม 6 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญั
เพียง 5 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก
เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 
2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมี
ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง  4) ในหมู่ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง 
ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า ผู ้
ท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยผลในขอ้1-4น้ี ยงัพบในกลุ่มยอ่ยทั้ง 7 กลุ่มดว้ย 5) 
ในหมู่ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มากกว่าผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยผลเช่นน้ียงัพบในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก และกลุ่ม
นักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูงอีกดว้ย  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลอีก      
2 ประการ คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสาร
ชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก โดยพบผลเช่นน้ีในทุกกลุ่มยอ่ย และ 2) นกัศึกษาท่ี
มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นอ้ยท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยผลเช่นน้ียงัพบในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก และกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามี
การศึกษาสูงอีกดว้ย 
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นอกจากน้ียงัพบว่าทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบ
สองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการเขียนสารชกัจูง ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียสูง (ตารางท่ี ข.24) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่แลว้พบว่ามีคู่ท่ีมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 5 คู่ แต่มีคู่ท่ีมีนยัสาํคญัเพียง 4 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 
ผูท่ี้ไดเ้ขียนสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่าผูท่ี้ไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง  2) นกัศึกษา
ท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและไดเ้ขียนสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ี
ไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง ผูท่ี้ไดอ่้านสาร
ชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่าผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง และ 4) ในหมู่นกัศึกษาท่ี
ไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่าผูท่ี้ไม่ไดอ่้าน
สารชกัจูง นอกจากน้ียงัพบผลท่ีสาํคญั คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและไดเ้ขียนสารชกัจูงเป็นผู ้
ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากท่ีสุด 
 

 
 
ภาพที ่3.2  ค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและ 
                  การเขียนสารชกัจูงในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

มาก คือ  1)  นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ี พบในกลุ่มรวม และโดยเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิงและในกลุ่มท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก 8 ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง 
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กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสาย
วิทยาศาสตร์  2) นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง ผลเช่นน้ี พบในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ยและในกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงท่ีไดอ่้านสารชกัจูงร่วมดว้ย 3) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย และในกลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 8 
ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคน
แรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียนอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ 

 
3.3.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียนสารชักจูงและการรับรู้ปทัสถานทาง

สังคมด้านนิวเคลยีร์ 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั เพียงสองตวั และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวั
แปรอิสระน้ี (ตารางท่ี 3.4) พบว่า 1) นักศึกษาท่ีอ่านสารชักจูงมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชักจูง 2) นักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มากมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย 

ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มย่อย 14 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.4) ปรากฏว่า ความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้งสามตวั คือ 1) นกัศึกษาท่ี
อ่านสารชกัจูงมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดย
พบผลเช่นน้ีใน 10 กลุ่มยอ่ยโดยกลุ่มท่ีสาํคญัคือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคน
แรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง และกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย  2) นกัศึกษาท่ี
เขียนสารชกัจูงมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดย
พบผลเช่นน้ีเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย 3) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มากมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย 
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฎว่า คะแนนความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง แต่พบว่าความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม คือกลุ่มนกัศึกษาเพศ
หญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 
กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย และกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี ข. 25)  ปรากฏวา่มีคู่ท่ีแตกต่างอยา่งมี  
 
ตารางที ่3.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทาง
สงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

 
(ตอนท่ี 1) 
    ค่าเอฟ 

% กลุ่ม    อ่าน     เขียน     nor     กxข     กxค     ขxค   กxขxค  

     ก     ข     ค                  

รวม     491    13.85  ***    3.14      92.89  ***  <1      7.07  **  1.80   <1    21.80  

ชาย     138   <1       1.03      22.47  ***  <1      3.05     <1   <1    17.90  

หญิง     353    16.83  ***    2.14      66.92  ***  <1      5.25  *  <1   <1    24.60  

อายนุอ้ย     264     7.04  **    1.71      39.13  ***  <1      1.98     <1   <1    19.30  

อายมุาก     227     7.14  **    1.62      47.51  ***  <1      4.70  *  1.34   <1    24.80  

ลกูคนแรก     271   <1       1.10      61.60  ***  <1      6.16  *  <1   <1    22.40  

ไม่ใช่ลกูคนแรก     220    20.17  ***    1.79      30.70  ***  <1      1.21     2.47   <1    25.10  

บิดา กศ. นอ้ย     242     3.32       2.36      56.24  ***  <1    <1     <1   <1    24.00  

บิดา กศ.สูง     226    14.26  ***    1.21      38.34  ***  <1      3.35     <1   <1    23.80  

มารดา กศ. นอ้ย     268     9.77  **  <1      29.59  ***  <1      2.13     <1   <1    15.70  

มารดา กศ. สูง     208     3.31       2.53      69.29  ***  <1      4.00  *  2.03   <1    32.10  

เกรดนอ้ย     246     7.30  **    6.09  *   48.55  ***  <1      4.80  *  <1   <1    22.50  

เกรดสูง     245     5.55  *  <1      44.13  ***  1.25      1.83     1.80   <1    22.80  

วิทย ์     215     5.34  *  <1      64.31  ***  <1      2.19     2.44   <1    30.60  

ศิลป์     276     8.28  **    2.82      28.40  ***  <1      4.34  *  <1   <1    14.90  
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 

(ตอนท่ี 2)  
กลุ่ม  

ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 
 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    
 

95% Confidence Interval 
Lower  Bound Upper  Bound 

รวม อ่าน อ่าน = 56.55  ไม่อ่าน = 52.27 54.98, 50.64 58.11, 53.90 
 เขียน เขียน =55.43 ไม่เขียน = 53.39 53.85, 51.77 55.01, 61.61 

 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 59.95 รับรู้นอ้ย = 48.86 58.30,47.32               50.41, 60.22 
ชาย อ่าน อ่าน = 56.98 ไม่อ่าน= 55.85 53.74,52.57               59.14,61.00 
 เขียน เขียน= 57.60 ไม่เขียน= 54.20 54.20, 52.12 61.00,58.35 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  61.94 รับรู้นอ้ย = 50.89 58.68,47.63 65.20, 54.15 
หญิง อ่าน อ่าน = 56.31 ไม่อ่าน = 50.84 54.50,48.95 58.13,52.73 
 เขียน เขียน = 54.55 ไม่เขียน = 52.60 52.77,50.68 56.34,54.52 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 59.03 รับรู้นอ้ย = 48.12 57.10,46.35 60.96, 49.90 
ลูกคนแรก อ่าน อ่าน = 55.15 ไม่อ่าน= 53.91 53.15, 51.81 57.14,56.01 
 เขียน เขียน = 55.30 ไม่เขียน = 53.76 53.28,51.68 57.32,55.84 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 60.30 รับรู้นอ้ย = 48.76 58.14,46.83 62.47,50.69 
ไม่ใช่ลูกคนแรก อ่าน อ่าน = 58.55 ไม่อ่าน = 50.33 56.00,47.78 61.09,52.89 
 เขียน เขียน = 55.66 ไม่เขียน = 53.22 53.17,50.61 58.16,55.82 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 59.51 รับรู้นอ้ย = 49.37 56.95,46.83 62.06,51.92 
อายรัุบรู้นอ้ย อ่าน อ่าน = 57.05 ไม่อ่าน = 52.92 54.80,50.83 59.30,55.01 
 เขียน เขียน = 56.00 ไม่เขียน = 53.97 53.84,51.80 58.17,56.14 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก= 59.86 รับรู้นอ้ย = 50.12 47.91,57.73 52.32,61.99 
อายรัุบรู้มาก อ่าน อ่าน = 56.29 ไม่อ่าน = 51.53 54.02,48.85 58.56,54.21 
 เขียน เขียน = 55.04 ไม่เขียน = 52.78 52.58,50.27 57.51,55.28 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก= 60.05 รับรู้นอ้ย = 47.76 57.37,45.50 62.74,50.03 
เกรดรับรู้นอ้ย อ่าน อ่าน= 56.26 ไม่อ่าน = 51.88 54.02,49.61 58.50,54.15 
 เขียน เขียน = 56.07 ไม่เขียน = 52.07 53.81,49.81 58.33,54.33 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก= 59.71 รับรู้นอ้ย = 48.43 57.49,46.14 61.94,50.72 
เกรดรับรู้มาก อ่าน อ่าน = 56.81 ไม่อ่าน = 52.85 54.59,50.39 59.03,55.31 
 เขียน เขียน = 54.85 ไม่เขียน= 54.82 52.58, 52.40 57.11,57.22 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 60.41 รับรู้นอ้ย = 49.25 57.86, 47.14 62.96,51.36 
วทิยาศาสตร์ อ่าน อ่าน = 59.06 ไม่อ่าน = 55.07 54.93,54.39 59.44,59.49 
 เขียน เขียน= 57.19 ไม่เขียน = 56.94 54.93,54.39               59.44,59.49 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก= 63.99 รับรู้นอ้ย = 50.14 61.62,47.69 66.35,52.58 
สังคมศาสตร์ อ่าน อ่าน= 54.39 ไม่อ่าน = 50.03 52.33,47.87 56.45,52.19 
 เขียน เขียน= 53.48 ไม่เขียน= 50.94 51.32,48.88 55.65,53.00  
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก= 56.25 รับรู้นอ้ย =48.17 53.99,46.22 58.51,50.12 
บิดาการศึกษารับรู้ อ่าน อ่าน = 56.31 ไม่อ่าน = 53.27 54.02,50.93 58.30,55.91 
นอ้ย เขียน เขียน = 56.07 ไม่เขียน = 53.51 53.83,51.11 58.30,55.91  
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก= 61.03 รับรู้นอ้ย = 48.55 58.56,46.39 63.50,50.71 
บิดาการศึกษารับรู้ อ่าน อ่าน = 57. 30 ไม่อ่าน = 51.04 55.02,48.70 59.59,53.37 
มาก เขียน เขียน = 55.08 ไม่เขียน= 53.26 52.82,50.90 57.35,55.62 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 59.31 รับรู้นอ้ย = 49.03 57.01,46.70 61.60,51.37 
มารดาศึกษารับรู้นอ้ย อ่าน อ่าน = 56.70 ไม่อ่าน = 51.41 54.38,49.01 59.01,53.80 
 เขียน เขียน = 54.88 ไม่เขียน= 53.22 52.60,50.79 57.16,55.65 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 58.66 รับรู้นอ้ย = 49.45 56.20,47.19 61.11,51.70 
มารดาศึกษารับรู้มาก อ่าน อ่าน = 56.64 ไม่อ่าน = 53.69 54.45,51.37 58.83,56.01 
 เขียน เขียน = 56.45 ไม่เขียน = 53.88 54.14.51.67 58.76,56.08 
 รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 61.90 รับรู้นอ้ย = 48.43 59.56,46.25 64.24,50.60 
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ภาพที ่3.3  ค่าเฉล่ียของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูง              
และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มรวม 

 
นยัสาํคญัรวม 5 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญัเพียง 4 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้รับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มยอ่ยทั้ง 6 กลุ่ม 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 
และรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มาก เป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผล
เช่นน้ีในกลุ่มยอ่ยทั้ง 6 กลุ่ม ยกเวน้กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า ผู ้
ท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มยอ่ยทั้ง 6 กลุ่ม  4) ในหมู่ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้
รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า ผู ้
ท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์น้อย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่มยกเวน้กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลอีก  2 
ประการ คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้าน
สารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก และ  2) นกัศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นอ้ยท่ีสุด คือ นักศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีสรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มากคือ 1) นักศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและโดยเฉพาะกลุ่ม
นักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง และกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย และในกลุ่มนกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก 
7 ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคน
แรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียน
ในสายศิลปศาสตร์  2) นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย 
3) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุก
กลุ่ม และในกลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 7 ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์   
 

3.3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียนสารชักจูง
และการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวัคือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและ
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั เพียงสองตวั 
และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวัแปรอิสระน้ี (ตารางท่ี 3.5) พบว่า 1) นกัศึกษาท่ี
อ่านสารชกัจูง มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้
อ่านสารชกัจูง 2) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากมีความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มากกวา่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 
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ตารางที ่3.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการรับรู้
ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

 
(ตอนท่ี 1) 

กลุ่ม N อ่าน เขียน รับรู้ฯ กxข กxค ขxค กxขxค % 

    ก ข ค           

รวม 490 7.87* 3.46  82.88***  <1 5.74* <1 <1 17.6 

ชาย 138 <1 <1  16.59***  <1 <1 <1 <1 8.7 

หญิง 352 10.90*** 3.01  63.45***  <1 9.20** <1 <1 21 

อายนุอ้ย 263 3.21 1.53  53.56***  1.27 <1 <1 1.59 20.1 

อายมุาก 227 3.47 1.75  26.70***  <1 7.88** 2.06 8.9** 17.5 

ลูกคนแรก 271 2.53 2.74  58.46***  <1 1.93 <1 <1 19.3 

ไม่ใช่คนแรก 219 5.75* <1  26.10***  <1 3.98* 2.1 1.5 15.7 
บิดา กศ.นอ้ย 241 <1 1.07  53.24***  3.78 <1 1.05 <1 19.7 
บิดา กศ.สูง 226 10.55*** 2.79  27.13***  1.03 3.39 <1 <1 16.7 

มารดากศ.นอ้ย 267 3.86 <1  36.35***  2.01 3.36 <1 <1 14 
มารดา กศ. สูง 208 3.63 2.16  46.87***  <1 1.28 1.53 1.62 21.9 
เกรดนอ้ย 245 2.97 3.5  33.50***  <1 6.65* <1 1.49 14.8 
เกรดสูง 245 3.51 <1  49.78***  <1 <1 <1 <1 19.8 

วทิย ์ 214 <1 7.23**  74.29***  <1 1.4 <1 3.96* 28.9 

ศิลป์  276 9.03** <1  22.82***  <1 5.29** <1 <1 10.9 

 
(ตอนท่ี 2) 

กลุ่ม   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 

รวม อ่าน อ่าน      =   50.42 ไม่อ่าน   =   42.84 46.74,39.01 54.1,46.67 
  เขียน เขียน     =    49.15 ไม่เขียน  =   44.12 45.44,40.32 52.86,47.92 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   58.94 รับรู้นอ้ย =   34.33 55.05,30.71 62.83,37.95 
 ชาย อ่าน อ่าน      =   51.16 ไม่อ่าน   =   49.55 43.33,41.62 58.99,57.48 
  เขียน เขียน     =   52.79 ไม่เขียน  =   47.93 44.56,40.41 61.01,55.45 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   61.83 รับรู้นอ้ย =   38.89 53.95,31.01 69.71,46.76 
 หญิง อ่าน อ่าน      =   50.12 ไม่อ่าน   =  39.90 45.9,35.52 54.34,44.29 
  เขียน เขียน     =   47.70 ไม่เขียน  =   42.33 43.55,37.87 51.84,46.78 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   57.33 รับรู้นอ้ย =   32.69 52.85,28.57 61.82,36.81 
 อายนุอ้ย อ่าน อ่าน      =   49.72 ไม่อ่าน   =  43.13 44.41,38.21 55.03,48.05 
  เขียน เขียน     =  48.70 ไม่เขียน  =   44.15 43.57,39.04 53.83,49.26 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   59.88 รับรู้นอ้ย =   32.97 54.85,27.76 64.91,38.18 
 อายมุาก อ่าน อ่าน      =    50.87 ไม่อ่าน   =    43.29 45.68,37.17 56.05,49.4 
  เขียน เขียน     =     49.77 ไม่เขียน  =    44.39 44.14,38.68 55.4,50.1 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   57.59 รับรู้นอ้ย =   36.57 51.46,31.4 63.71,41.75 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
(ตอนท่ี 2) 

กลุ่ม   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =    50.90 ไม่อ่าน   =    45.27 46.1,40.22 55.69,50.32 
  เขียน เขียน     =    51.01 ไม่เขียน  =   45.16 46.16,40.16 55.86,50.15 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   61.61 รับรู้นอ้ย =   34.55 56.41,29.91 66.81,39.19 
ไม่ใช่ลูกคนแรก  อ่าน อ่าน      =    50.14 ไม่อ่าน   =   39.97 44.23,34.06 56.05,45.88 
  เขียน เขียน     =    46.91 ไม่เขียน  =    43.20 41.12,37.17 52.69,49.23 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    55.89 รับรู้นอ้ย =    34.22 49.96,28.33 61.81,40.11 
บิดาการศึกษานอ้ย อ่าน อ่าน      =    47.19 ไม่อ่าน   =   45.17 41.85,39.72 52.53,50.63 
  เขียน เขียน     =    48.19 ไม่เขียน  =    44.18 42.98,38.6 53.4,49.75 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    60.32 รับรู้นอ้ย =    32.05 54.57,27.03 66.07,37.07 
  อ่าน อ่าน      =     53.70 ไม่อ่าน   =    40.78 48.22,35.18 59.19,46.38 
บิดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =    50.57 ไม่เขียน  =    43.92 45.14,38.26 55.99,49.58 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    57.60 รับรู้นอ้ย =    36.88 52.11,31.29 63.1,42.47 
  อ่าน อ่าน      =    49.89 ไม่อ่าน   =    42.37 44.65,36.96 55.13,47.79 
มารดาการศึกษานอ้ย เขียน เขียน     =    47.89 ไม่เขียน  =    44.37 42.73,38.88 53.05,49.87 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    57.67 รับรู้นอ้ย =    34.59 52.12,29.49 63.23,39.69 
  อ่าน อ่าน      =    50.92 ไม่อ่าน   =   43.27 45.49,37.52 56.35,49.03 
มารดาการศึกษาสุง เขียน เขียน     =    50.04 ไม่เขียน  =    44.15 44.32,38.68 55.77,49.61 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    60.83 รับรู้นอ้ย =   33.36 55.04,27.97 66.62,38.75 
  อ่าน อ่าน      =    50.37 ไม่อ่าน   =  43.50 44.84,37.91 55.89,49.08 
เกรดเฉล่ียนอ้ย เขียน เขียน     =   50.66 ไม่เขียน  =   43.20 45.1,37.66 56.22,48.75 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   58.47 รับรู้นอ้ย =   35.40 52.99,27.77 63.94,41.02 
  อ่าน อ่าน      =   50.42 ไม่อ่าน   =   43.37 45.46,37.87 55.38,48.87 
เกรดเฉล่ียสูง เขียน เขียน     =   47.88 ไม่เขียน  =   45.91 42.81,40.51 52.95,51.31 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   60.16 รับรู้นอ้ย =   33.63 54.46,28.91 65.86,38.36 
  อ่าน อ่าน      =   52.65 ไม่อ่าน   =   50.20 47.71,45.2 57.58,55.2 
สายวทิย ์ เขียน เขียน     =    56.21 ไม่เขียน  =    46.63 51.55,41.38 60.88,51.88 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    66.78 รับรู้นอ้ย =    36.07 61.89,31.02 71.67,41.11 
  อ่าน อ่าน      =     48.02 ไม่อ่าน   =    36.37 42.75,30.85 53.29,41.89 
สายศิลป์ เขียน เขียน     =    42.27 ไม่เขียน  =    42.12 36.75,36.85 47.8,47.38 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =    51.45 รับรู้นอ้ย =    32.94 45.67.27.96 57.23,37.92 

 
ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มยอ่ย 14 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.5) ปรากฏว่า ความเห็นดว้ยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้งสามตวั คือ 1) 
นกัศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มากกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 4 กลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญัคือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสาย
ศิลปศาสตร์  2) นักศึกษาท่ีเขียนสารชักจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทย มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาท่ี
เรียนในสายวิทยาศาสตร์  3) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากมีความเห็นดว้ย
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ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ปรากฎว่าความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสาร
ชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 
(ตารางท่ี 3.5)  คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคน
แรก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี ข.32) ปรากฏว่า มีคู่ท่ีแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัรวม 5 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญัเพียง 4 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ผูท่ี้รับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทย มากกวา่ ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 
และรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มาก เป็นผูท่ี้มีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มากกว่า ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดย
ผลในขอ้ 1-3 ยงัพบในกลุ่มยอ่ยทั้ง 5 กลุ่มอีกดว้ย  4)  ในหมู่ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้รับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทย มากกว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์น้อย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่ม
นักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรกและกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คือ นักศึกษาท่ีมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสาร
ชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ียงัพบในทุกกลุ่มยอ่ยอีกดว้ย 
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ภาพที ่3.4  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยพิจารณาตาม

การอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มรวม 
 
นอกจากน้ี ยงัพบว่า คะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง ระหว่างการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการ
รับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มยอ่ย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก
และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ใน
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์(ตารางท่ี ข.39)  ปรากฏว่า มีคู่ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
รวม 18 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญัเพียง 7 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและไดเ้ขียนสารชกัจูง 
นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกวา่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 2) นกัศึกษา
ท่ีได้อ่านสารชักจูง ได้เขียนสารชักจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่า นกัศึกษาท่ีไม่ ไดอ่้านสารชกั
จูง ไม่ ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้าน
สารชกัจูงและไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง  นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่านกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทาง
สงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย  4) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทยมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง  5) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง และ
ไดเ้ขียนสารชกัจูง นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน
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นิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลในขอ้ 1-5 ยงัพบในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุากดว้ย 6) ในหมู่นกัศึกษาท่ี
ไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก
เป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 7) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์มาก นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ย
วิธีการเชฟเฟ่ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก (ตารางท่ี ข.38 ในภาคผนวก ข) ยงัพบผลท่ีสําคญัอีก
ประการหน่ึงว่า ในหมู่นักศึกษาท่ีไม่ได้อ่านสารชักจูงและมีการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน
นิวเคลียร์มาก นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างในประเทศไทยมากกว่านกัศึกษาท่ี
ไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง 

 

 
 

ภาพที ่3.5  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยพิจารณาตาม
การอ่านสารชกัจูงและการเขียนสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์
ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในประเทศไทยมาก คือ ประการแรก นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่ม
รวมและ7 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง  2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 3) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง 4) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  5) กลุ่มนกัศึกษาท่ีรับรู้
ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก 6 ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย และกลุ่มนกัศึกษา
ท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  6)  กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
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นิวเคลียร์มาก 2 ประเภท คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุากและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ 
และ 7) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์ ท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก  ประการท่ีสอง นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง ผลเช่นน้ีปรากฏใน 2 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุมากท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก และประการท่ีสาม นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวมและ 6 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง 2) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย 4) กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสาร
ชกัจูง 2 ประเภท คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุากและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  5) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  และ 6) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก 3 ประเภท คือ กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและไดเ้ขียนสารชกัจูง
และกลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและไดเ้ขียนสารชกัจูง 

 
3.3.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดที่ศึกษาอยู่ ตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียนสาร
ชักจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูง
และการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี 3.6) ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูแ่ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระ 
ทีละตวั เพียงสองตวั และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวัแปรอิสระน้ี พบว่า 1) 
นักศึกษาท่ีอ่านสารชักจูงมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัท่ีศึกษาอยู ่
มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง 2) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่มากกวา่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 

ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มยอ่ย 14 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.6) ปรากฏว่า ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้งสามตวั 
คือ 1) นกัศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษา  
อยูม่ากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 6 กลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญัคือ กลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาสูงกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 2) นกัศึกษา   



72 

ตารางที ่3.6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและการ
รับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

 
(ตอนท่ี 1)  

กลุ่ม N อ่าน  เขียน  รับรู้   กxข   กxค   ขxค   กxขxค  % 

    ก   ข   ค               

รวม  491  4.24 * 2.15  55.12 ***  <1   6.43 *  <1   <1   12.10  
ชาย  138  <1 

 
<1 

 
9.33 ***  <1  

 
<1 

 
 <1   <1     3.20  

หญิง  353  5.87 * 1.85  46.38 ***  <1   9.20 ***  <1   <1   15.50  
อายนุอ้ย  264  <1 

 
<1 

 
35.34 ***  <1  

 
1.20 

 
 <1   <1   11.60  

อายมุาก  227  5.60 * 1.24 
 

18.15 ***  <1  
 

7.97 ***  <1   <1   12.00  
ลกูคนแรก  271  1.56 

 
2.11 

 
42.35 ***  <1  

 
2.03 

 
 <1   <1   14.20  

ไม่ใช่ลกูคนแรก  220  2.96  <1  14.16 ***  <1   4.44 *  <1   <1     7.80  
บิดา กศ. นอ้ย  242  <1 

 
9.68 ** 29.96 ***  <1  

 
1.53 

 
 1.37   <1   13.80  

บิดา กศ. สูง  226  6.17 * <1  29.23 ***  1.37   1.77   1.70   <1   15.40  

มารดา กศ.นอ้ย  268  <1  3.37  15.96 ***  <1   8.30 **  <1   <1     8.70  
มารดา กศ. สูง  208  4.90 * <1 

 
38.34 ***  1.30  

 
<1 

 
 <1   <1   19.10  

เกรดนอ้ย  246  <1 
 

1.99 
 

17.91 ***  <1  
 

3.73 
 

 <1      1.17     6.80  

เกรดสูง  245  6.03 * <1  37.66 ***  <1   2.95   <1      1.32   17.90  
วิทย ์  215  <1 

 
2.99 

 
31.64 ***  <1  

 
2.21 

 
 <1   <1   13.10  

ศิลป์  276  6.96 ** <1 
 

20.15 ***  <1  
 

4.68 *  <1   <1     9.20  

 
(ตอนท่ี 2) 

กลุ่ม   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 

รวม อ่าน อ่าน      =   31.39 ไม่อ่าน   =   26.06 27.87,22.39 34.91,29.73 
  เขียน เขียน     = 30.62 ไม่เขียน  =   26.83 27.07,23.19 34.17,30.47 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   38.33 รับรู้นอ้ย =   19.19 34.61,15.65 42.05,22.59 
ชาย อ่าน อ่าน      =   33.25 ไม่อ่าน   =   31.95 25.58,24.18 40.92,39.72 
  เขียน เขียน     =   34.99 ไม่เขียน  =   30.21 26.93,22.85 43.05,37.58 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   41.03 รับรู้นอ้ย =   24.18 33.31,16.46 48.75,31.89 
หญิง อ่าน อ่าน      =  30.65 ไม่อ่าน   =   23.57 26.67,19.42 34.64,27.72 
  เขียน เขียน     =   29.10 ไม่เขียน  =   25.12 25.18,20.91 33.01,29.34 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   37.07 รับรู้นอ้ย =  17.15 32.84,13.25 41.3,21.04 
อายนุอ้ย อ่าน อ่าน      =   29.18 ไม่อ่าน   = 27.40 24.1,22.68 34.26,32.12 
  เขียน เขียน     = 29.64 ไม่เขียน  =   26.94 24.73,22.04 34.54,31.84 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 38.75 รับรู้นอ้ย =   17.83 33.94,12.84 43.56,22.82 
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
(ตอนท่ี 2) 

กลุ่ม   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 

อายมุาก อ่าน อ่าน      =   33.55 ไม่อ่าน   =   24.15 28.49,18.17 38.62,30.12 
  เขียน เขียน     =   31.07 ไม่เขียน  =   26.63 25.57,21.05 36.56,32.22 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  37.32 รับรู้นอ้ย =  20.38 31.33,15.32 43.3,25.44 
ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =   31.55 ไม่อ่าน   =  27.25 26.89,22.34 36.22,32.17 
  เขียน เขียน     =   31.91 ไม่เขียน  =   26.90 27.19,22.04 36.62,31.77 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   40.60 รับรู้นอ้ย =  18.21 35.55,13.7 45.65,22.72 
ไม่ใช่ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =   31.44 ไม่อ่าน   =  24.51 25.83,16.89 37.04,30.14 
  เขียน เขียน     =   28.96 ไม่เขียน  =  26.99 23.47,21.26 34.45,32.73 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   35.55 รับรู้นอ้ย =   20.40 29.93,14.8 41.17,26.01 
บิดาการศึกษานอ้ย อ่าน อ่าน      =   27.22 ไม่อ่าน   =   25.91 22.29,20.85 32.15,30.96 

เขียน เขียน     =  32.14 ไม่เขียน  =  20.99 27.33,15.83 36.95 ,26.15 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   35.87 รับรู้นอ้ย =   17.26 30.55,12.61 41.18 ,21.91 
  อ่าน อ่าน      =   34.80 ไม่อ่าน   =   25.32 29.53 ,19.94 40.07 ,30.69 
บิดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =   29.04 ไม่เขียน  =   31.08 23.83 ,25.65 34.25 ,36.51 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   40.38 รับรู้นอ้ย =   19.74 35.11,14.37 45.66,25.1 
  อ่าน อ่าน      =   28.42 ไม่อ่าน   =   25.29 23.63,20.34 33.2,30.25 
มารดาการศึกษานอ้ย เขียน เขียน     =   30.06 ไม่เขียน  =  23.64 25.35,18.62 34.77,28.67 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   33.84 รับรู้นอ้ย =  19.86 28.77,15.2 38.92,24.53 
  อ่าน อ่าน      =   34.68 ไม่อ่าน   =  25.96 29.35,29.35 40.01,31.62 
มารดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =  29.60 ไม่เขียน  =   31.04 23.98,25.67 35.22,36.4 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   42.60 รับรู้นอ้ย =   18.04 36.91,12.75 48.28,23.34 
  อ่าน อ่าน      =   29.63 ไม่อ่าน   =  28.27 24.31,22.88 34.94,33.66 
เกรดเฉล่ียนอ้ย เขียน เขียน     =   31.66 ไม่เขียน  =   26.24 26.31,20.89 37.01,31.59 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   37.08 รับรู้นอ้ย =   20.82 31.81,15.39 42.36,26.25 
  อ่าน อ่าน      =   33.15 ไม่อ่าน   =   24.45 28.47,19.26 37.83,29.63 
เกรดเฉล่ียสูง เขียน เขียน     =   29.38 ไม่เขียน  =  28.22 24.6,23.13 34.16,33.31 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  39.68 รับรู้นอ้ย =   17.92 34.3,13.46 45.06,22.38 
  อ่าน อ่าน      =   34.94 ไม่อ่าน   = 34.30 29.35,28.62 40.54,39.98 
สายวทิย ์ เขียน เขียน     =  38.12 ไม่เขียน  =   31.12 32.83,25.15 43.42,37.09 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   46.00 รับรู้นอ้ย =   23.24 40.46,17.51 51.55,28.98 
  อ่าน อ่าน      =  27.95 ไม่อ่าน   = 19.24 23.46,14.53 32.45,23.94 
สายศิลป์ เขียน เขียน     =   23.44 ไม่เขียน  =  23.75 18.73,19.26 28.15,28.23 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   31.01 รับรู้นอ้ย =   16.18 26.09,11.93 35.94,20.43 

 
ท่ีเขียนสารชักจูงมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ มากกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย 3) 
นักศึกษาท่ีรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มากมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ มากกว่านกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดย
พบผลเช่นน้ีในทุกกลุ่มยอ่ย 
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จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฎว่า คะแนนความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง แต่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์ ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 5 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.6) คือ กลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก  กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษานอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี ข.40) ปรากฏว่า มีคู่ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัรวม 5 คู่ แต่มีคู่ท่ี
สาํคญัเพียง 4 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์
มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ มากกว่า ผูท่ี้รับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์มาก เป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่
มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่
นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากกว่า ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยผลในขอ้ 1-3 ยงั
พบในกลุ่มยอ่ยทั้ง 5 กลุ่มอีกดว้ย  4)  ในหมู่ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากกว่าผู ้
ท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง นอกจากน้ี
ผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ นกัศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ย
ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและ
รับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ียงัพบในทุกกลุ่มยอ่ยอีกดว้ย 
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ภาพที ่3.6  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูพ่ิจารณาตาม

การอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ในกลุ่มรวม 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่าก คือ ประการท่ีหน่ึง นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ีพบใน
กลุ่มรวมและ 7 กลุ่มยอ่ย 1)กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง  2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ี
บิดามีการศึกษาสูง 4) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 5)กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง  6) 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  7) ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์
มาก 6  ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนักศึกษาท่ี
ไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลป
ศาสตร์  ประการท่ีสอง  นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลในกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษา
นอ้ย ประการท่ีสาม นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม 
กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง และกลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  4  ประเภท คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุ
มาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย  และกลุ่มนกัศึกษา
ท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์   
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3.3.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดภูมิลําเนาเดิม  ตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียน
สารชักจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม  โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกั
จูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี 3.7) ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตวั เพียงหน่ึงตวั และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวัแปรอิสระน้ี พบว่า 
นักศึกษาท่ีรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มากมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม มากกวา่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 

ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มยอ่ย 14 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.7) ปรากฏว่า ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้งสาม
ตวั คือ 1) นกัศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั
ภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 2 กลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญัคือ 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสายศิลปศาสตร์  2) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูง
มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้
เขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 3 กลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย 3) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มากมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม มากกว่า
นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย
ยกวน้กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฎว่า คะแนนความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง แต่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นเก่ียวกบันิวเคลียร์ (ตารางท่ี 3.7) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก  กลุ่มนกัศึกษาท่ี
มารดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดแฉล่ียนอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี ข.46)  ปรากฏว่า มีคู่ท่ีแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัรวม 5 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญัเพียง 4 คู่ คือ 1) ในหมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ผูท่ี้รับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้าน
สารชักจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มาก เป็นผูท่ี้มีความเห็นด้วยในการสร้าง



77 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้อ่านสารชักจูง และรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์
มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม
มากกวา่ ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยผลในขอ้ 1-3 ยงัพบในกลุ่มยอ่ยทั้ง 6 กลุ่มอีกดว้ย 4)  ในหมู่ผูท่ี้
ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากกว่าผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์
น้อย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มนักศึกษาเพศหญิงและกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คือ นักศึกษาท่ีมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากท่ีสุด คือ นักศึกษาท่ีได้
อ่านสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ียงัพบในทุกกลุ่มยอ่ยอีกดว้ย 

 
ตารางที ่3.7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูง
และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

 
(ตอนท่ี 1) 

กลุ่ม N อ่าน  เขียน  รับรู้   กxข   กxค   ขxค  กxขxค % 

    ก   ข   ค             

รวม  491  2.58 
 

2.78 
 

55.17 ***  <1  
 

7.88 **  <1  1.16  12.50  
ชาย  138  <1 

 
1.65 

 
15.57 ***  <1  

 
1.53 

 
 <1  1.28    9.50  

หญิง  353  3.58 
 

1.59 
 

37.32 ***  <1  
 

7.61 **  <1  <1  12.70  
อายนุอ้ย  264  <1 

 
<1 

 
37.69 ***  <1  

 
3.13 

 
 <1  2.10  12.70  

อายมุาก  227  5.18 * 5.26 * 17.06 ***  <1   6.36 *  <1  <1  12.00  

ลกูคนแรก  271  <1  3.87 * 37.92 ***  <1   1.18   <1  3.17  14.20  

ไม่ใช่ลกูคนแรก  220  2.36  <1  17.45 ***  <1   7.59 **  <1  <1  10.00  

บิดา กศ. นอ้ย  242  <1  6.77 * 30.23 ***  <1   2.85   <1  <1  13.70  

บิดา กศ. สูง  226  3.79  <1  25.92 ***  <1   3.02   <1  3.95  13.60  

มารด กศ. นอ้ย  268  1.05  3.45  22.85 ***  <1   9.52 **  <1  <1  11.50  

มารดา กศ สูง  208  <1  <1  32.80   <1   <1   <1  <1  14.10  

เกรดนอ้ย  246  <1  2.28  19.98 ***  <1   4.96 *  <1  <1    8.20  

เกรดสูง  245  2.00  <1  33.60 ***  <1   2.93   <1  3.45  16.20  

วิทย ์  215  <1  3.67  52.69 ***  <1   3.01   <1  <1  21.10  

ศิลป์  276  5.97 * <1  11.82 ***  <1   5.28 *  <1  <1    6.00  
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ตารางที ่3.7  (ต่อ) 

 
(ตอนท่ี 2) 

 
กลุ่ม 

  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 

รวม อ่าน อ่าน      =   27.09 ไม่อ่าน   =   23.22 23.81,19.8 30.37,26.64 
  เขียน เขียน     =   27.17 ไม่เขียน  =   23.15 23.86,19.76 30.47,26.54 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   34.11 รับรู้นอ้ย =   16.20 30.65,13 37.58,19.43 
ชาย อ่าน อ่าน      =  29.32 ไม่อ่าน   =  28.10 22.45,21.15 36.19,35.06 
  เขียน เขียน     =   31.88 ไม่เขียน  =   25.53 24.67,18.94 39.1,32.13 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   38.46 รับรู้นอ้ย =   18.96 31.55,12.05 45.37,25.87 
หญิง อ่าน อ่าน      =  26.38 ไม่อ่าน   =   21.10 22.58,17.14 30.19,25.06 
  เขียน เขียน     =   25.50 ไม่เขียน  =   21.98 21.77,17.96 29.24,26 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   32.27 รับรู้นอ้ย =  15.22 28.23,11.5 36.31,18.93 
อายนุอ้ย อ่าน อ่าน      =  26.70 ไม่อ่าน   =  26.10 21.81,21.57 31.58,30.63 
  เขียน เขียน     =   26.47 ไม่เขียน  =   26.33 21.76,21.62 31.18,31.03 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  36.78 รับรู้นอ้ย =   16.02 32.16,11.22 41.4,20.81 
อายมุาก อ่าน อ่าน      =  27.16 ไม่อ่าน   =   19.08 22.64,13.37 31.68,24.42 
  เขียน เขียน     =  27.19 ไม่เขียน  = 19.05 22.28,14.07 32.09,24.03 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  30.44 รับรู้นอ้ย =  15.80 25.11,11.29 35.78,20.31 
ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =   26.03 ไม่อ่าน   =  28.19 21.81,19.75 30.25,28.63 
  เขียน เขียน     =  28.17 ไม่เขียน  = 22.05 23.9,17.65 32.43,26.45 
  รับรู้ปทสัถาน 

อ่าน 
รับรู้มาก =   34.69 รับรู้นอ้ย = 15.53 30.12,11.45 39.26,3329 

ไม่ใช่ลูกคนแรก อ่าน = 15.53 ไม่อ่าน   =    22.02 11.45,16.64 19.61,27.4 
  เขียน เขียน     =  25.92 ไม่เขียน  =   24.03 20.67,18.54 31.17,29.52 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   33.02 รับรู้นอ้ย =   16.93 27.64,11.56 38.4,22.3 
 บิดาการศึกษานอ้ย อ่าน อ่าน      =   23.77 ไม่อ่าน   =   23.03 19.08,18.22 28.47,27.84 
 เขียน เขียน     =   27.84 ไม่เขียน  =  18.96 23.26,14.04 32.43,23.88 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   32.79 รับรู้นอ้ย =   14.02 27.72,9.59 37.85,18.45 
บิดาการศึกษาสูง อ่าน อ่าน      = 30.19 ไม่อ่าน   =   23.33 25.33,18.37 35.05,28.29 
  เขียน เขียน     =   26.24 ไม่เขียน  =   27.28 21.44,22.27 31.05,32.3 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  38.73 รับรู้นอ้ย =  17.79 30.86,12.84 40.6,22.74 
มารดาการศึกษานอ้ย อ่าน อ่าน      =   26.00 ไม่อ่าน   =  22.60 21.47,17.9 30.53,27.29 
  เขียน เขียน     =   27.38 ไม่เขียน  =  21.22 22.92,16.46 31.84,25.98 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 32.22 รับรู้นอ้ย =  16.38 27.42,11.96 37.02,20.8 
มารดาการศึกษาสูง อ่าน อ่าน      =   27.77 ไม่อ่าน   =  24.26 22.74,18.94 32.79,29.59 
  เขียน เขียน     =  26.40 ไม่เขียน  =  25.63 21.11,20.57 31.7,30.68 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  36.65 รับรู้นอ้ย =   15.38 31.29,10.39 42.01,20.37 
เกรดเฉล่ียนอ้ย อ่าน อ่าน      =   27.30 ไม่อ่าน   =  24.85 22.39,19.87 32.21,29.83 
  เขียน เขียน     =   28.75 ไม่เขียน  =  23.40 23.81,18.45 33.7,28.34 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   34.01 รับรู้นอ้ย =   18.14 29.14,13.12 38.88,23.16 
เกรดเฉล่ียสูง อ่าน อ่าน      =  26.76 ไม่อ่าน   = 22.02 22.34,17.12 31.18,26.92 
  เขียน เขียน     =   25.66 ไม่เขียน  =  23.12 21.15,18.31 30.18,27.93 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   34.10 รับรู้นอ้ย =   14.68 29.02,10.47 39.18,18089 
สายวทิย ์ อ่าน อ่าน      =   27.41 ไม่อ่าน   =  29.55 22.45,24.55 32.34,34.56 
 เขียน เขียน     =   31.90 ไม่เขียน  =   25.07 27.24,19.81 36.56,30.33 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   41.42 รับรู้นอ้ย = 15.55 36.53,10.5 46.3,20.6 
 สายศิลป์ อ่าน อ่าน      = 25.79 ไม่อ่าน   =   17.87 21.39,13.25 30.2,22.49 
 เขียน เขียน     =   22.32 ไม่เขียน  =  21.34 17.7,16.94 26.59,25.74 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   27.41 รับรู้นอ้ย =   16.36 22.57,12.09 32.24,20.43 
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ภาพที ่3.7  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม
พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ใน 
กลุ่มรวม 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาก คือ ประการท่ีหน่ึง นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ีพบ
ใน 3 กลุ่มยอ่ย คือ 1กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  3) กลุ่ม
นักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก 7 ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาเพศ
หญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้เป็นลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อยและกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  
ประการท่ีสอง นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก นกัศึกษาท่ีเป็น
ลูกคนแรก และนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย ประการท่ีสาม นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษา
นอ้ยกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ยและ กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 3 ประเภท คือ กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์   
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3.3.6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอําเภอภูมิลําเนาเดิม  ตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียน
สารชักจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูง
และการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี 3.8) ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระ
ทีละตวั เพียงสองตวั และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวัแปรอิสระน้ี พบว่า 1) 
นักศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม 
มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง 2) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากมี
ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้
ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 

ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มยอ่ย 14 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.8) ปรากฏว่า ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้งสาม
ตวั คือ 1) นักศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและ 6 กลุ่มยอ่ย 
คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลุกคนแรก กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสายศิลปศาสตร์  
2) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม
มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 4 กลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมี
อายุมาก กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อยและกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 3) นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากมีความเห็นดว้ย
ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฎว่า คะแนนความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง แต่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี3.8) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก  กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อย และกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ในกลุ่มรวม 
(ตารางท่ี ข.53) ปรากฏว่า มีคู่ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัรวม 4 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญัเพียง 3 คู่ คือ 1) ใน
หมู่นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็น
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ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก เป็นผู ้
ท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้
อ่านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
อาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยผลในขอ้ 1-3 ยงัพบในกลุ่มยอ่ยทั้ง 4 กลุ่ม
อีกดว้ย  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลท่ีสาํคญัอีกสองประการคือ 1)  ใน
หมู่ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่าผูท่ี้รับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน
นิวเคลียร์สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง
และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ียงัพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ยทั้ง 4 กลุ่ม
อีกดว้ย 

 
ตารางที ่3.8  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและ
การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

 
(ตอนท่ี 1) 

กลุ่ม N อ่าน  เขียน  รับรู้  กxข   กxค   ขxค กxขxค % 

    ก   ข   ค           
รวม  491  4.44 * 2.36 

 
49.85 *** <1 

 
4.37 * <1 1.03  11.30  

ชาย  138  <1 
 

1.44 
 

16.26 *** <1 
 

<1 
 

<1 2.74    9.50  
หญิง  353  6.61 * 1.49 

 
32.46 *** <1 

 
5.14 * <1 <1  11.70  

อายนุอ้ย  264  <1 
 

<1 
 

32.02 *** <1 
 

3.01 
 

1.58 1.81  12.00  

อายมุาก  227  5.14 * 4.75 * 17.03 *** <1  1.95  <1 <1    9.90  

ลกูคนแรก  271  <1  3.61  25.74 *** <1  <1  <1 2.66    9.70  

ไม่ใช่ลกูคนแรก  220  5.53 * <1  22.42 *** <1  6.99 * <1 <1  13.70  

บิดา กศ. นอ้ย  242  1.67  7.35 ** 31.26 *** <1  2.83  <1 <1  14.70  
บิดา กศ. สูง  226  2.72 

 
<1 

 
19.92 *** <1 

 
<1 

 
<1 3.90  10.10  

มารดากศ. นอ้ย  268  4.29 * 4.29 * 21.90 *** <1 
 

7.96 ** <1 <1  12.20  
มารด กศ. สูง  208  <1 

 
<1 

 
27.26 *** <1 

 
<1 

 
<1 <1  14.40  

เกรดนอ้ย  246  <1 
 

4.20 * 17.60 *** <1 
 

3.09 
 

<1 <1    7.50  
เกรดสูง  245  3.97 * <1 

 
31.18 *** <1 

 
1.59 

 
<1 3.48    1.50  

วิทย ์  215  <1 
 

1.87 
 

44.26 *** <1 
 

<1 
 

<1 <1  17.20  
ศิลป์  276  7.44 ** <1 

 
11.41 *** <1 

 
4.05 * <1 <1    6.40  
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ตารางที ่3.8  (ต่อ) 
 
(ตอนท่ี 2) 

 
กลุ่ม 

  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
  

รวม อ่าน อ่าน      =   24.12 ไม่อ่าน   =   19.28 20.99,16.01 27.25,22.54 
  เขียน เขียน     =   23.47 ไม่เขียน  =  19.93 20.3116,69 26.62,23.17 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   29.82 รับรู้นอ้ย =   13.58 26.51,10.49 33.12,16.66 
ชาย อ่าน อ่าน      =   26.43 ไม่อ่าน   =  25.53 19.72,18.74 33.13,32.32 
  เขียน เขียน     =   28.87 ไม่เขียน  =   23.09 21.83,16.64 35.92,29.53 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   35.71 รับรู้นอ้ย =   16.25 28.96,9.51 42.46,23 
หญิง อ่าน อ่าน      =  23.25 ไม่อ่าน   =   16.54 19.69,12.84 26.8,20.24 
  เขียน เขียน     =   21.49 ไม่เขียน  =   18.30 17.99,14.54 24.98,22.06 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   27.33 รับรู้นอ้ย =   12.46 23.55,8.99 31.1,15.94 
อายนุอ้ย อ่าน อ่าน      =   24.76 ไม่อ่าน   =   22.10 20.07,17.75 29.44,26.45 
  เขียน เขียน     =  23.64 ไม่เขียน  =   23.23 19.11,18.71 28.16,27.75 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  32.62 รับรู้นอ้ย =  14.25 28.18,9.64 37.06,18.85 
อายมุาก อ่าน อ่าน      =   23.21 ไม่อ่าน   =   15.62 18.94,10.59 27.47,20.65 
  เขียน เขียน     =   23.06 ไม่เขียน  =   15.77 18.43,11.07 27.69,20.47 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก = 26.32 รับรู้นอ้ย =   12.51 21.29,8.25 31.36,16.77 
ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =  22.99 ไม่อ่าน   =   21.52 18.81,17.11 27.18,25.92 
  เขียน เขียน     =  25.19 ไม่เขียน  =   19.32 20.96,14.96 29.42,23.68 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   30.08 รับรู้นอ้ย =  14.43 25.55,10.39 34.61,18.48 
ไม่ใช่ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =  24.81 ไม่อ่าน   =   16.57 19.94,11.69 29.68,21.46 
  เขียน เขียน     =   21.33 ไม่เขียน  =   20.05 16.56,15.06 26.1,25.04 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   28.98 รับรู้นอ้ย =  12.40 24.09,7.53 33.87,17.28 
บิดา อ่าน อ่าน      =   21.54 ไม่อ่าน   =   17.55 17.3,13.21 25.78,21.9 
การศึกษานอ้ย เขียน เขียน     =   23.72 ไม่เขียน  =   15.37 19.58,10.93 27.86,19.81 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   28.16 รับรู้นอ้ย =  10.93 23.59,6.93 32.73,14.93 
  อ่าน อ่าน      = 26.79 ไม่อ่าน   =   20.91 21.88,15.9 31.71,25.93 
บิดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =   23.02 ไม่เขียน  =  24.68 18.16,19.61 27.88,29.75 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   31.80 รับรู้นอ้ย =   15.90 26.88,10.89 36.73,20.91 
  อ่าน อ่าน      =   23.46 ไม่อ่าน   =   17.26 19.36,13.01 27.56,21.5 
มารดาการศึกษานอ้ย เขียน เขียน     =  23.46 ไม่เขียน  =   17.26 19.43,12.95 27.49,21.56 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   27.37 รับรู้นอ้ย =  13.35 23.02,9.35 31.71,17.34 
  อ่าน อ่าน      =   24.49 ไม่อ่าน   =  21.76 19.4,16.36 29.59,27.16 
มารดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =  22.10 ไม่เขียน  =   23.25 17.63,18.12 28.37,28.38 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   32.95 รับรู้นอ้ย =  13.30 27.52,8.24 38.39,18.36 
เกรด อ่าน อ่าน      =   24.72 ไม่อ่าน   =  21.73 19.98,16.92 29.45,26.53 
เฉล่ียนอ้ย เขียน เขียน     =   26.73 ไม่เขียน  =   19.71 21.96,14.94 31.5,24.48 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   30.41 รับรู้นอ้ย =   16.04 25.71,11.19 35.12,20.88 
  อ่าน อ่าน      =   23.48 ไม่อ่าน   =  17.24 19.35,12.66 27.62,21.82 
เกรดเฉล่ียสูง เขียน เขียน     =   20.19 ไม่เขียน  =   20.54 15.97,16.04 24.41,25.04 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  29.11 รับรู้นอ้ย =  11.62 24.36,7.68 33.86,15.55 
  อ่าน อ่าน      =   24.05 ไม่อ่าน   = 24.31 19.22,19.4 28.89,29.22 
สายวทิย ์ เขียน เขียน     =  26.57 ไม่เขียน  =   21.79 22,16.63 31.14,29.95 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   35.81 รับรู้นอ้ย =   12.55 31.02,7.6 40.6,17.51 
  อ่าน อ่าน      =   23.39 ไม่อ่าน   =   15.04 19.23,10.68 27.55,19.4 
สายศิลป์ เขียน เขียน     =   20.12 ไม่เขียน  =  18.31 15.76,14.15 24.49,22.46 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   24.38 รับรู้นอ้ย =  14.05 19.82,10.11 28.95,17.98 
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ภาพที ่3.8  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม 
                  พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ใน 
                  กลุ่มรวม 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาก คือ ประการท่ีหน่ึง นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ีพบใน
กลุ่มรวมและ 7  กลุ่มยอ่ย 1) กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง  2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ี
ไม่ใช่ลุกคนแรก 4)  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย 5) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง  6) 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  และ 7) ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก 5  ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง  กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  ประการท่ีสอง  
นักศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก นักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษา
น้อย นักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อย และกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย ประการท่ีสาม 
นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง
และกลุ่มนักศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง 3 ประเภท คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย และและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์   
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3.3.7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บ้านภูมิลําเนาเดิมตามระดับการอ่านสารชักจูง การเขียน
สารชักจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม  โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ การอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกั
จูงและการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี3.9) ผลปรากฏว่า ในกลุ่มรวม ความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตวั เพียงหน่ึงตวั และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีแบ่งตามระดบัตวัแปรอิสระน้ี พบว่า  
นักศึกษาท่ีรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มากมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกวา่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 

ผลการวิเคราะห์ในอีกกลุ่มยอ่ย 14 กลุ่ม (ตารางท่ี 3.9) ปรากฏว่า ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมแปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ทั้ง
สามตวั คือ 1) นกัศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น
ภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม
นกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุมาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลุกคนแรก และกลุ่มนกัศึกษาที
เรียนในสายศิลปศาสตร์  2) นักศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีใน 4 
กลุ่มยอ่ย  คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดา
มีการศึกษาน้อยและกลุ่มนักศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียน้อย 3) นักศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มากมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม มากกว่า
นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย
ยกเวน้กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 
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ตารางที ่3.9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูงและ
การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 

 
(ตอนท่ี 1) 

กลุ่ม N อ่าน  เขียน  รับรู้  กxข  กxค  ขxค กxขxค % 

    ก   ข   ค         
รวม  491  3.53 

 
3.19 

 
47.03 *** <1 

 
6.62 ** <1 1.78  11.40  

ชาย  138  <1  2.23  19.84 *** <1  2.39  <1 2.07  13.20  

หญิง  353  5.77 * 1.61  25.36 *** <1  5.57 * <1 <1  10.00  

อายนุอ้ย  264  <1  <1  29.57 *** <1  5.44 * 2.36 3.80  12.50  

อายมุาก  227  4.86 * 4.94 * 17.76 *** <1  2.03  <1 <1  10.10  

ลกูคนแรก  271  <1  3.78  27.88 *** <1  <1  1.41 1.33  10.30  

ไม่ใช่ลกูคนแรก  220  7.04 ** <1  17.45 *** <1  8.47 ** <1 <1  13.30  

บิดา กศ. นอ้ย  242  2.21  7.31 ** 30.11 *** <1  5.21 * <1 <1  15.70  

บิดา กศ. สูง  226  1.22  <1  17.73 *** <1  <1  1.46 3.61    8.20  

มารดา กศ. นอ้ย  268  2.87  5.74 * 25.12 *** <1  13.20 *** <1 <1  14.30  

มารดา กศ. สูง  208  1.06  <1  18.19  <1  <1  1.12 2.72    9.10  

เกรดนอ้ย  246  <1  3.95 * 17.89 *** <1  4.31 * 1.20 <1    8.00  

เกรดสูง  245  3.47  <1  26.77 *** <1  2.78  <1 4.71  14.60  

วิทย ์  215  <1  1.72  40.18 *** <1  1.20  <1 1.16  16.20  

ศิลป์  276  5.53 * <1  10.93 *** <1  6.28 * <1 <1    6.60  

 
(ตอนท่ี 2) 

 
กลุ่ม 

  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
 

รวม อ่าน อ่าน      =   20.70 ไม่อ่าน   =   16.58 17.72,13.47 23.69,19.69 
  เขียน เขียน     =   20.60 ไม่เขียน  =   16.68 17.59,13.6 23.61,19.77 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   26.17 รับรู้นอ้ย =   11.12 23.01,8.18 29.32,14.06 
ชาย อ่าน อ่าน      =   23.71 ไม่อ่าน   =   22.86 17.27,16.34 30.15,29.38 
  เขียน เขียน     =   26.74 ไม่เขียน  =   19.82 19.98,13.64 33.51,26.01 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   33.59 รับรู้นอ้ย =   12.97 27.12,6.49 40.08,19.45 
หญิง อ่าน อ่าน      =   19.75 ไม่อ่าน   =   13.81 16.38,10.29 23.12,17.32 
  เขียน เขียน     =   18.34 ไม่เขียน  =   15.21 15.03,11.64 21.66,18.77 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   23.01 รับรู้นอ้ย =   10.55 19.42,7.25 26.59,13.84 
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ตารางที ่3.9  (ต่อ) 

 

     

(ตอนท่ี 2)      

 
กลุ่ม 

  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 
ตวัแปรอิสระ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า    95% Confidence Interval 

 Lower  Bound Upper  Bound 
  

อายนุอ้ย อ่าน อ่าน      =   20.28 ไม่อ่าน   =   19.12 15.89,15.05 24.66,23.2 
  เขียน เขียน     =   20.38 ไม่เขียน  =   19.02 16.14,14.79 24.61,23.26 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  27.97 รับรู้นอ้ย =   11.43 23.81,7.12 32.12,15.74 
อายมุาก อ่าน อ่าน      =   20.75 ไม่อ่าน   =   13.54 16.58,8.63 24.91,18.46 
  เขียน เขียน     =   20.78 ไม่เขียน  =   13.51 16.26,8.92 25.3,18.1 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   24.03 รับรู้นอ้ย =   10.25 19.11,6.09 28.96,14.41 
ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =   19.54 ไม่อ่าน   =    19.23 15.5,14.98 23.58,23.48 
  เขียน เขียน     =    22.28 ไม่เขียน  =   16.49 18.19,12.28 26.37,20.7 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   27.25 รับรู้นอ้ย =  11.52 22.87,7.61 31.63,15.42 
ไม่ใช่ลูกคนแรก อ่าน อ่าน      =    22.05 ไม่อ่าน   =    13.34 17.48,8.75 26.63,17.92 
  เขียน เขียน     =   18.47 ไม่เขียน  =    16.92 13.99,12.23 22.95,21.6 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   24.56 รับรู้นอ้ย =   10.83 19.97,6.26 29.14,15.41 
  อ่าน อ่าน      =   18.25 ไม่อ่าน   =    13.95 14.27,9.86 22.23,18.03 
บิดาการศึกษานอ้ย เขียน เขียน     =   20.01 ไม่เขียน  =   12.18 16.12,8.01 23.9,16.36 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   24.04 รับรู้นอ้ย =  8.16 19.75,4.4 28.33,11.91 
  อ่าน อ่าน      =   22.86 ไม่อ่าน   =   19.07 18.13,14.24 27.58,23.89 
บิดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =   20.73 ไม่เขียน  =   21.19 16.06,16.32 25.41,26.07 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   28.18 รับรู้นอ้ย =   13.75 23.44,8.93 32.91,18.56 
  อ่าน อ่าน      =   19.59 ไม่อ่าน   =  14.85 15.76,10.88 23.43,18.82 
มารดาการศึกษานอ้ย เขียน เขียน     =  20.58 ไม่เขียน  =  13.87 16.8,9.84 24.35,17.89 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   24.24 รับรู้นอ้ย = 10.20 20.18,6.46 28.31,13.93 
  อ่าน อ่าน      =   21.89 ไม่อ่าน   =   18.13 16.96,12.9 26.83,23.36 
มารดาการศึกษาสูง เขียน เขียน     =  19.44 ไม่เขียน  =  20.58 14.24,15.61 24.64,25.55 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   27.79 รับรู้นอ้ย =  12.23 22.53,7.33 33.06,17.13 
  อ่าน อ่าน      =   21.70 ไม่อ่าน   =  19.30 17.15,14.69 26.24,23.91 
เกรดเฉล่ียนอ้ย เขียน เขียน     =   23.77 ไม่เขียน  =   17.23 19.19,12.66 28.34,21.81 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   27.45 รับรู้นอ้ย =   13.55 22.94,8.9 31.96,18.2 
  อ่าน อ่าน      =   19.59 ไม่อ่าน   =   14.07 15.68,9.74 23.5,18.4 
เกรดเฉล่ียสูง เขียน เขียน     =   17.33 ไม่เขียน  =   16.34 13.33,12.08 21.32,20.59 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =   24.49 รับรู้นอ้ย =  9.17 19.1,5.45 28.98,12.89 
  อ่าน อ่าน      =  21.05 ไม่อ่าน   =  20.75 16.33,15.96 25.78,25.55 
สายวทิย ์ เขียน เขียน     =   23.14 ไม่เขียน  =   18.67 18.67,13.63 27.61,23.71 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  31.73 รับรู้นอ้ย =   10.08 27.05,5.24 36.41,14.92 
  อ่าน อ่าน      =   19.80 ไม่อ่าน   =   13.04 15.89,8.94 23.71,17.13 
สายศิลป์ เขียน เขียน     =  17.84 ไม่เขียน  = 15.00 13.74,11.1 21.94,18.9 
  รับรู้ปทสัถาน รับรู้มาก =  21.17 รับรู้นอ้ย =   11.67 16.88,7.97 25.46,15.36 

 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฎว่า คะแนนความเห็นดว้ยในการ

สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสามทาง แต่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี 3.9) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 7 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุนอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูก
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คนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาน้อย และกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ในกลุ่มรวม 
(ตารางท่ี ข.58) ปรากฏวา่ มีคู่ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัรวม 5 คู่ แต่มีคู่ท่ีสาํคญัเพียง 4 คู่ คือ 1) ในหมู่
นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ย
ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์นอ้ย 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก เป็นผู ้
ท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้
อ่านสารชกัจูง และรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 3) ในหมู่นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกวา่ ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยผลในขอ้ 1-3 ยงัพบในกลุ่มยอ่ยทั้ง 7 กลุ่ม
อีกดว้ย 4) ในหมู่ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากเป็นผูท่ี้มี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่าผูท่ี้รับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์น้อย โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามี
การศึกษานอ้ยอีกเช่นกนั  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เชฟเฟ่ในส่วนน้ียงัแสดงผลท่ีสาํคญัอีกประการ
หน่ึง คือ นักศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมาก
ท่ีสุด คือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ียงัพบ
ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ยทั้ง 7 กลุ่มอีกดว้ย 

 
 

ภาพที ่3.9  ค่าเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม 
พิจารณาตามการอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมในกลุ่มรวม
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมาก คือ ประการท่ีหน่ึง นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ผลเช่นน้ีพบ
ในกลุ่มยอ่ย 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ี
ไม่ใช่ลุกคนแรก 4) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ และ 5) ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก 7  ประเภท คือ กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุ
น้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ี
มารดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 
ประการท่ีสอง  นักศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบผลในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก นักศึกษาท่ี
บิดามีการศึกษาน้อย นักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อย และกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย 
ประการท่ีสาม นกัศึกษาท่ีรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวม กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีอายุน้อย กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อย 
และกลุ่มนกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  5  ประเภท คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ได้
เป็นลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียน้อยและกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  
 
3.4  ผลการทาํนาย  การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ โดยใช้จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 
       เป็นตวัทาํนาย 
  

ในส่วนน้ีจะไดท้าํการแสวงหาตวัทาํนายและเปอร์เซนตท์าํนายท่ีสาํคญัของกลุ่มตวัแปรการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1คือ จิตลกัษณะเดิม 5ตวั ไดแ้ก่ ลกัษระ
มุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน กลวั
นิวเคลียร์  ตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษระมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน กลวันิวเคลียร์ และตวัทาํนายชุดท่ี 3 
เป็นการรวมตวัทาํนายชุดท่ี 1 และ ชุดท่ี 2 รวมทั้งส้ิน 8 ตวัแปร โดยทาํการเปรียบเทียบวา่ ตวัทาํนาย
ชุดท่ี 3 จะสามารถทาํนายตวัแปรตามไดม้ากกวา่ ตวัทาํนายชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 เพียงลาํพงัอยา่งนอ้ย 
5 %  โดยจะไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทีละตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี 
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3.4.1  ผลการทํานาย ทัศนคติที่ดี ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใช้จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์เป็นตัวทาํนาย 

เม่ือนาํคะแนนทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
แบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษระมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน กลวันิวเคลียร์ 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.10)  พบว่า จิตลกัษณะ 3 ตวั สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้37.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความกลวั
นิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ 
.62,.15 และ.09  ซ่ึงหมายความวา่นกัศึกษาท่ีมีการกลวัเทคโนโลบีนิวเคลียร์นอ้ย มีการรับรู้คุณความ
ดีแผน่ดินมากและยิง่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก นกัศึกษาผูน้ั้นจะมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มากดว้ย 



ตารางที ่3.10  ผลการทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใชก้ลุ่มจิตลกัษณะเดิม และกลุ่มสถานการณ์เป็นตวัทาํนาย 
 

 

    ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดจิตเดิมและ สถานการณ์ % 

กลุ่ม      จาํนวน %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %
ทาํนาย 

ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่า เบตา้ ความ
แตกต่าง 

รวม 490 37.2 5,4,1 .62,.15,.09 39.9 6,7,8 .48,.26,-.13 47.6  6,5,8,7,4 .33,.32,-.20,.18,.16 7.7 

ชาย 137 31.9 5,4 .52,.22 34.9 6,8 .62,-.19 41.8 6,4,5, 8 .44,.20,.25,-.16 6.9 

หญิง 352 40.1 5,4,1 .65,.12,.12    43,6 6,7,8 .46,.33,-.11 51.9 5,6,7,4,1,8 .36,.31,.24.11,.11,-.11 8.3 

อายนุอ้ย 263 31.8 5,4 .55,.20 35.9 6,7,8 .39,.37,-.20 44 5,6,7,8,4 .30,.28,.25,.17,.15.49,.30,.20 8.1 

อายมุาก 226 45.7 5,1 .67,.20 47.8 6 0.68 55.3 6,5,4 .49,.30,.20 7.5 

ลกูคนแรก 270 37.6 5,1 .62,.20 41.7 6,7,8 .46,.32,-.11 49.8 5,6,7,1,8,4 .34,.32,.23,.12,-.11.10 8.1 

ไม่ใช่ลกูคนแรก 219 38.3 5,4 .61,.20 39.1 6 0.6 46.6 6,5,4 .39,.32,.20 7.5 

กศ.บิดานอ้ย 241 37.5 5,4,1 .61,.25,.12 44.9 6,7,8 .53,.26,-.22 53.2 6,5,4,7,8,1 .42,.27,.20,.19,-.18,.10 8.3 

กศ.บิดาสูง 225 42.8 5 0.64 48.6 6 0.68 50.2 6,5 .45,.29 1.6 

กศ.มารดานอ้ย 267 31 5,4 .56,.25 37.2 6,7,8 .49,.22,-.19 43.1 6,5,4,7,8 .37,.24,.20,.17,-.15 5.9 

กศ.มารดาสูง 207 50.3 5,1 .70,.17 54.3 6,7 .65,.13 60.1 6,5,1 .47,.33,.15 5.8 

GPA นอ้ย 245 31.6 5,4 .56,.20 32.6 6,7,8 .35,.34,-.16 41 5,7,6,4,8 .31,.24,.23,.16,-.14 8.4 

GPA สูง 244 45.5 5,1 .66,.17 51.4 6 0.7 57.4 6,5,4 .51,.30,.17 6 

สายวิทย ์ 214 48 5,1 .70,.10 60 6,7,8 64,.24,-.12 64 6,5,7,,8,4 .52,.23,.18,,-.11,.09 4 

สายศิลป์ 275 26.4 5,4 .51,.22 26 6,7,8 .37,.25,-.15 34 5,6,7,4,8 .32,.25,.19,.17,-.13 8 
ตวัทาํนายท่ี 1    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   ตวัทาํนายท่ี 4   รับรู้คุณความดีแผน่ดิน     ตวัทาํนายท่ี 7  ไวว้างใจรัฐ 

ตวัทาํนายท่ี 2    ความเช่ืออาํนาจในตน              ตวัทาํนายท่ี 5    กลวันิวเคลียร์                   ตวัทาํนายท่ี 8  เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 

ตวัทาํนายท่ี 3   แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ                    ตวัทาํนายท่ี 6   รับรู้ปทสัถานทางสังคม 

90 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.10)  พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้50.3% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีค่าเบตา้ 
คือ .70 และ.17 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ 
โดยทาํนายได ้48% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และ 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเช่นกนั ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .70 และ.10 ส่วนกลุ่มท่ีจิตลกัษณะ
เดิม ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 26.4% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือความกลวันิวเคลียร์และ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .51 และ22 ซ่ึงการแปลผลแต่ละตวัทาํนายของทั้งส่ีกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม 

เม่ือนาํคะแนนทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ สถานการณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ (ตารางท่ี 3.10)  ผลการ
วิเคราะห์ในกลุ่มรวม พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ได ้39.9% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .48,.26 
และ-.13  ซ่ึงหมายความว่า ยิ่งนกัศึกษามีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก มีความ
ไวว้างใจรัฐมาก และ และยิ่งรับรู้ข่าวสารท่ีดีเก่ียวกบันิวเคลียร์น้อย นักศึกษายิ่งมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.10)  พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์   
3 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์โดยทาํนายได ้60% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความ
ไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .64, .24 และ -.12   และ
กลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้54.3% 
โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ 
และความไวว้างใจรัฐ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .65 และ .13 และกลุ่มท่ีสถานการณ์ทั้ง 3 ตวั 
ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 26% โดยมีลาํดบั
ตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .37,.25 และ -.15 ซ่ึงการแปล
ผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนาย
ในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบวา่ ทุกคู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% 
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เม่ือนาํคะแนนทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือ การรวมชุดตวัทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั 
ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดี
แผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ และตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ รวมเป็นตวัทาํนาย
ทั้งส้ิน 8 ตวั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.10) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัน้ี สามารถทาํนาย
ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้47.6% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ 
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 
ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน คือ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .33,.32,-.20,.18,
และ.16 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน  14 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.10)  พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทั้ง8 ตวัน้ี
สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  โดยทาํนายได6้4% โดยมี
ตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวั
นิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  และการรับรู้คุณความดีแผน่ดินและ 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .52,.23,.18,-.11 และ.09 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ 
กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้ 60.1% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ 
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .47,.33 และ.15 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั 
พบวา่ ทุกคู่มีความแตกต่างกนัเกิน 5% 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีตวัทาํนายท่ี
สาํคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ  1) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดจิตลกัษณะเดิม โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผ่นดินและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  2) ตวั
ทาํนายท่ีสําคญัในชุดสถานการณ์ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  3) ตวัทาํนายในชุดรวม โดย
เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  การ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  และ 4)  ตวัทาํนาย
ชุดท่ี 3 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 หรือ 2 ไดอ้ยา่งนอ้ย 5%ในกลุ่มรวมและเกือบทุกกลุ่มยอ่ย 
ยกเวน้ กลุ่มท่ีบิดามีการศึกษาสูง และกลุ่มท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ 
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3.4.2  ผลการทํานาย ความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใช้จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์เป็นตัวทาํนาย 

เม่ือนาํคะแนนความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
แบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน กลวันิวเคลียร์ 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.11) พบวา่ จิตลกัษณะ 3 ตวั สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะ
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้36.7% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความกลวั
นิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ 
.72,.20 และ.11  ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีการความกลวันิวเคลียร์นอ้ย มีการรับรู้คุณความดี
แผ่นดินมากและยิ่งมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก นักศึกษาผูน้ั้ นจะมีความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.11)  พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีกลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้53.1% โดยมีลาํดบัตวั
ทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมี
ค่าเบตา้ คือ .71 และ.17 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนต์การทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มท่ีเรียนในสาย
วิทยาศาสตร์ โดยทาํนายได ้51.4% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวั
นิวเคลียร์และ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .72 และ.10  และกลุ่มท่ีบิดา
มีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้48.1% และมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ ความกลวันิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้
เท่ากบั .64 และ.16 ส่วนกลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายศิลป
ศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 23.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือความกลวั
นิวเคลียร์และ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ.48  และ18 ซ่ึงการแปลผลแต่
ละตวัทาํนายของทั้งส่ีกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม 



ตารางที ่3.11  ผลการทาํนาย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใชจิ้ตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ เป็นตวัทาํนาย 
 
 

    ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดจิตเดิมและ สถานการณ์ % 

กลุ่ม  จาํนวนคน % 
ทาํนาย 

ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ % 
ทาํนาย 

ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ ความ
แตกต่าง 

รวม 490 36.7 5,4,1 .72,.20,.11 41 6,7,8 .71,.31,-.19 47.5  6,5,7, 48,.38.22, 6.5 

ชาย 137 39.6 5,4 .60,.18 37.3 6,8 .64,-.26 48.5 5,6,8 .45,.32,-.30 8.9 

หญิง 352 35.3 5,1 .60,.15 45.7 6,7 .44,.33 50.3 6,7,5,4 .35,.26,.24,.13 4.6 

อายนุอ้ย 263 32 5,4 .55,.17 38.6 6,7,8 .38,.40,-.24 45.6 5,7,6,8,4 .30,.29,.27,-.22,.11 7 

อายมุาก 226 44 5,1 .67,.17 48.2 6 0.69 53.4 6,5,1 .48,.29,.14 5.2 

ลูกคนแรก 270 38.8 5,1 .63,.19 38.8 6,7 .46,.25 48 5,6,7,1,8 .38,.30,.17,.16,-.10 9.2 

ไม่ใช่ลูกคนแรก 219 35.8 5,4 .60,.15 44.1 6,7,8 .51,.27,-.18 48.5 6,5,7,1,4 .37,.25,.22,-.16,.11 4.4 
กศ.บิดานอ้ย 241 31.2 5,1 .55,.21 48.3 6,7,8 .56,.26,-.20 52.2 6,7,8,1,5 .48,.22,-.20,.16 3.9 
กศ.บิดาสูง 225 48.1 5 0.69 47.6 6,7 .60,.13 53.7 5,6 .40,.37 6.1 
กศ.มารดานอ้ย 267 40 5,4 .53,.14 26.8 6,7,8 .52,.22,-.18 42.4 6,7,8,5 .43,.20,-.19,.15 2.4 
กศ.มารดาสูง 207 53.1 5,1 .71,.17 53.6 6,7 .62,.17 61.2 6,5,4,7 .40,.35,.15,.11 7.6 
GPA นอ้ย 245 32.3 5,4 .57,.15 34.7 6,7,8 .37,.35,-.15 42.1 5,6,7,8,4 .32,.24,.24,-.13,.11 7.4 
GPA สูง 244 43.2 5,1 64,.16 50.3 6,7,8 .64,.16,-.10 55.6 6,5,4 .52,.27,.14 5.3 
สายวิทย ์ 214 51.4 5,1 .72,.10 61 6,7,8 .68,.20,-.11 65 6,5,7,8 .52,.26,.14,-.12 4 
สายศิลป์ 275 23.2 5,4 .48,.18 27 6,7,8 .35,.29,-.13 33 5,6,7.4,8 .27,.24,.22,.16,.11 6 
ตวัทาํนายท่ี 1    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   ตวัทาํนายท่ี 4   รับรู้คุณความดีแผน่ดิน    ตวัทาํนายท่ี 7  ไวว้างใจรัฐ 

ตวัทาํนายท่ี 2    ความเช่ืออาํนาจในตน              ตวัทาํนายท่ี 5    กลวันิวเคลียร์                  ตวัทาํนายท่ี 8  เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 

ตวัทาํนายท่ี 3   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ                    ตวัทาํนายท่ี 6   รับรู้ปทสัถานทางสังคม 
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เม่ือนาํคะแนนความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ สถานการณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทาง
สงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม 
(ตารางท่ี 3.11) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้
41% โดยมีลาํดับตัวทาํนายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปน้อย คือการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน
นิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .71,.31 
และ-.19  ซ่ึงหมายความว่า ยิ่งนกัศึกษามีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก มีความ
ไวว้างใจรัฐมาก และ และยิ่งเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์น้อย นักศึกษายิ่งมีความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.11) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์  
3 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนายได ้61% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความ
ไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .68, .20 และ -.11  และ
กลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้53.6% 
โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ 
และความไวว้างใจรัฐ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .62 และ .17  และกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง โดยทาํนาย
ได ้50.3% และมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ
และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .64,.16 และ -.10 และกลุ่มท่ีสถานการณ์
ทั้ง 3 ตวั ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 27% โดย
มีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ 
ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .33,.29 และ -.13 
ซ่ึงการแปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนต์
การทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบวา่ ทุกคู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% 

เม่ือนาํคะแนนความพร้อมท่ีจะมีโรงฟ้านิวเคลียร์มาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือ การรวมชุดตวัทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั 
ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดี
แผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ และตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ รวมเป็นตวัทาํนาย
ทั้งส้ิน 8 ตวั ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.11) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัน้ี สามารถทาํนาย
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้47.5% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย 
คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ การเปิดรับ
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ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน คือ ซ่ึงมีค่า
เบตา้ตามลาํดบั คือ .48,.38,.22,-.18,17 และ.09 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน กลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.11) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัน้ีสามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  โดยทาํนายได6้5% โดยมีตวัทาํนาย
ท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ 
ความไวว้างใจรัฐ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์   ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .52,.26,.14  
และ-.12 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้
61.2% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ 
ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผ่นดินและความไวว้างใจรัฐ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ 
.40,.35,15 และ.11 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่า ทุกคู่มีความ
แตกต่างกนัเกิน 5% 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีตวัทาํนายท่ี
สาํคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ  1) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดจิตลกัษณะเดิม โดยเรียงจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดินและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  2) ตวั
ทาํนายท่ีสําคญัในชุดสถานการณ์ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 3) ตวัทาํนายในชุดรวม โดย
เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  ความ
ไวว้างใจรัฐ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน และลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และ 4) ตวัทาํนายชุดท่ี 3 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 หรือ 2 ไดอ้ยา่งนอ้ย 5% ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย9กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัศึกษาเพศชาย กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  กลุ่มนกัศึกษาอายุ
มาก กลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูง  และกลุ่มท่ีเรียนในสาย
วิทยาศาสตร์ 

 
3.4.3  ผลการทํานาย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย โดยใช้

จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เป็นตัวทาํนาย 
เม่ือนําคะแนนความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมาทาํการ

วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั 
ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดี
แผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.12) พบว่า จิตลกัษณะ 3 ตวั 
สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้27.6% โดยมีลาํดบั
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ตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน ซ่ึงมี
ค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .53 และ.15  ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีการความกลวันิวเคลียร์นอ้ย ยิ่งมี
การรับรู้คุณความดีแผ่นดินมาก นกัศึกษาจะยิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทยมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.12) พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนายได ้33.8% โดยมีลาํดบั
ตวัทาํนายท่ีสําคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากับ.57 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนต์การ
ทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมาก
ไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  โดยทาํนายได ้32.8% ซ่ึงมีค่าเบตา้
ตามลาํดบั คือ .58 และ.15  ส่วนกลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศชาย 
โดยทาํนายไดเ้พียง 22.8% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั .46 
ซ่ึงการแปลผลแต่ละตวัทาํนายของทั้งส่ีกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม 

เม่ือนําคะแนนความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมาทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ  สถานการณ์ 3 
ตวั ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.12) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้24.8% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .44,.12 และ-.10  ซ่ึงหมายความว่า ยิ่ง
นกัศึกษามีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก มีความไวว้างใจรัฐมาก และ และยิ่งรับรู้
ข่าวสารท่ีดีเก่ียวกบันิวเคลียร์นอ้ยนกัศึกษายิง่มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย            
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ตารางที ่3.12  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยโดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อ 
                      โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 
 

กลุ่ม จาํนวนคน ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดการยอมรับรฟน. ชุดจิตเดิม,สถานการณ์,และการยอมรับรฟน.     % 

%
ทาํนาย 

ตวั
ทาํนาย 

ค่าเบตา้ %
ทาํนาย 

ตวั
ทาํนาย 

ค่าเบตา้ %
ทาํนาย 

ตวั
ทาํนาย 

ค่า เบตา้ %
ทาํนาย 

ตวัทาํนาย ค่า เบตา้ แตกต่าง 

รวม 490 27.6 5,4 .53,.15 24.8 6,7,8 .44,.12,-.10 43.5 9,10 .35,.33 46.5 9,10,5 .30,.27,.17                  3 

ชาย 137 22.8 5 0.46 21.5  6,8 .47,-20 43.5 10,9 .38,.31 48.3 10,9,1 .41,.30,-.15 4.8 

หญิ ง 352 30.9 5,4 .56,.18 28.8 6,7 .42,.18 43.3 9,19 .38,.30 47.6 9,10,5,6,4 .25,.24,.19,.11,.11 4.3 

อายนุอ้ย 263 31 5,4 .55,.17 27 6,7,8 .41,.23,-.16 39.1 9,10 .35,.30 47.2 9,5,10,6 .27,.22,.19,.12 8.1 

อายมุาก 226 24.9 5,1 .50,.13 25.3 6 0.5 48.6 10,9 .37,.35 49.8 10,9 .37,.35 1.2 

ลกูคนแรก 270 32.8 5,4 .58,.15 25.9 6,7 .43,.14 42 10,9 .36,.32 48.2 10,9,5 .27,.25,.25 6.2 

ไม่ใช่ลกูคนแรก 219 23.5 5,4 .48,.15 24.4 6,8 .52,-.13 45.4 9,10 .40,.30 47.6 9,10 .40,.30 2.2 

กศ.บิดานอ้ย 241 32.5 5,4 .57,.21 25.8 6 0.5 35.8 10,9 .34,.28 43.9 10,5,4 .39,.36,.14 8.1 

กศ.บิดาสูง 225 25.2 5 0.49 30.4 6,8 .58,-.15 51.3 9,10 .40,.34 53.8 9,10,8 .41,.36,-.12 2.5 

กศ.มารดานอ้ย 267 27.4 5,4 .54,.18 23.3 6 0.47 40 9,10 .34,.32 44.9 9,10,5 .28,.26,.22 4.9 

กศ.มารดาสูง 207 30.6 5,1 .54,.14 36.3 6,8 .64,-.17 49.1 9,10 .36,.36 53.3 10,9,6, .33,.30,.25, 4.2 

GPA นอ้ย 245 24.8 5,4 .51,.14 16.3 6,7 .28,.17 38.8 9,10 .33,.31 42.6 9,10,5 .30,.23,.20 3.8 

GPA สูง 244 31.7 5,4 .55,.17 38.7 6,8 .66,-.13 49 9,10 .37,.36 53.2 10,9,6,4 .27,.26,.25,.09 4.2 

สายวิทย ์ 214 33.8 5 0.57 36 6 0.59 42.7 10,9 .39,.29 46.6 10,9,5 .29,.23,.21 3.9 

สายศิลป์ 275 25 5,4 .50,.24 17.5 6 0.4 41.8 9,10 .38,.30 47.2 9,10,5,4 .29,.26,.22,.12 5.4 

หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และ * แสดงวา่มีเปอร์เซ็นตแ์ตกต่างตั้งแต่ 5.0% ข้ึนไป 
ตวัทาํนาย 
ตวัทาํนาย 1 = ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน      ตวัทาํนาย 3 = แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตวัทาํนาย 5 = ความกลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนาย 7 = ความไวว้างใจรัฐ                                ตวัทาํนาย 9 = ทศันคติท่ีดีต่อ รฟน.   
ตวัทาํนาย 2 = ความเช่ืออาํนาจในตน             ตวัทาํนาย4 =รับรู้คุณความดีแผน่ดิน       ตวัทาํนาย  6 = การรับรู้ปทสัถานทางสังคม   ตวัทาํนาย 8 = การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์       ตวัทาํนาย 10 =  ความพร้อมท่ีจะมี รฟน 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.12) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์  
3 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงโดยทาํนายได ้38.7% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ และการ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .66 และ -.13   และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์าร
ทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้36.3% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ และการเปิดรับข่าวสาร
ดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .64 และ -.17 และกลุ่มท่ีสถานการณ์ทั้ง 3 ตวั ทาํนายได้
นอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย โดยทาํนายไดเ้พียง 16.3% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์และความไวว้างใจรัฐ ซ่ึงมี
ค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .28 และ -.17 ซ่ึงการแปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบั
กลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่าง
กนัเกิน 5%  ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาเพศชายและกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง (21.5% และ 28.8% 
ตามลาํดบั) 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย 
(36.3% และ 23.3% ตามลาํดบั) 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย(38.7% 
และ 16.3% ตามลาํดบั) และ 4) กลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และกลุ่มนักศึกษาสายศิลปศาสตร์ 
(36.0% และ 17.5% ตามลาํดบั)  

เม่ือนําคะแนนความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมาทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แก่ ทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.12)  พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั สามารถทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้27.6% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .35 และ.33 ซ่ึงหมายความว่านักศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก และยิง่มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากจะยิง่มีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.12)  พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายด้านการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ ง 2 ตัวน้ี สามารถทาํนายได้มากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามี
การศึกษาสูงโดยทาํนายได ้51.3% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ทศันคติท่ี
ดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .40 
และ.34  และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 
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โดยทาํนายได ้49.1% โดยตวัทาํนายทั้ง 2 ตวัทาํนายไดเ้ท่ากนั ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .36  และกลุ่มท่ีตวั
ทาํนายทั้ง 2 ตวั ทาํนายไดน้้อยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาน้อย โดยทาํนายไดเ้พียง 
35.8% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .34 และ .28 ซ่ึงการแปลผลของแต่
ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายใน
กลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษา
สูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย (36.3% และ 23.3% ตามลาํดบั) 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมี
เกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย (38.7% และ 16.3% ตามลาํดบั) และ 3)  กลุ่มนกัศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์และกลุ่มนกัศึกษาสายศิลปศาสตร์ (36.0% และ 17.5% ตามลาํดบั)  

เม่ือนําคะแนนความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมาทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 4 คือ การรวมชุดตวั
ทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ือ
อาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน ความกลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 3 
ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ และตวัชุดทาํนายท่ี 3 ดา้นการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมเป็นตวัทาํนายทั้งส้ิน 10 ตวั 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.12)  พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ี สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้46.5% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียง
จากมากไปนอ้ย คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ
ความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .30, .27 และ.17 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.12)  พบว่า ตวัทาํนายทั้ง10 ตวัน้ีสามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได5้8.3% โดยมีตวัทาํนายท่ี
สําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .41,.36 และ.-.12 และ
กลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้ 53.3% โดยมี
ตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและความกลวั
นิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .33,.30,.25,-.14 และ-.12 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนาย
ในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5%มีสามคู่ คือ 1) กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามี
การศึกษาสูงและกลุ่มท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย(53.8% และ 43.9% ตามลาํดบั)  2) กลุ่มนกัศึกษาท่ี
มารดามีการศึกษาสูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย (53.3% และ 44.9% ตามลาํดบั) และ 
3) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย (53.2% และ 42.6% ตามลาํดบั)  
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การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทย มีตวัทาํนายท่ีสาํคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ  1) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดจิตลกัษณะ
เดิม โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 2) ตวั
ทาํนายท่ีสําคญัในชุดสถานการณ์ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 3) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุด
การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดรวม โดยเรียงจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่  ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความกลวั
นิวเคลียร์  และ 5) ตวัทาํนายชุดท่ี 4 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 หรือ 2 หรือ3 ไดอ้ยา่งนอ้ย 
5%ในส่ีกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ คือ  กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาน้อย กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุน้อย กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 
 

3.4.4  ผลการทํานาย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดที่ศึกษาอยู่ 
โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เป็นตัวทาํนาย 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่าทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั 
ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดี
แผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.13) พบว่า จิตลกัษณะ 3 ตวั 
สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูไ่ด ้27.9% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .53 และ.14 ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีความกลวันิวเคลียร์นอ้ย ยิ่งมี
การรับรู้คุณความดีแผ่นดินมาก นกัศึกษาจะยิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.13)  พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง โดยทาํนายได ้36.3% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดินและความเช่ืออาํนาจในตน ซ่ึงมีค่าเบตา้ 
เท่ากบั .58,.16 และ.11 ตามลาํดบั และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีเป็นลูกคนแรก โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์และการ
รับรู้คุณความดีแผน่ดิน  โดยทาํนายได ้35.5% ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .60 และ.14  ส่วนกลุ่มท่ีจิต
ลกัษณะเดิม ทาํนายไดน้้อยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมาก โดยทาํนายไดเ้พียง 20.8% โดยมีตวั
ทาํนายท่ีสาํคญัคือความกลวันิวเคลียร์ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั .45 ซ่ึงการแปลผลแต่ละตวัทาํนายของทั้ง
ส่ีกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม 
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ตารางที ่3.13  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูโ่ดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อ 
                      โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 
กลุ่ม                    จาํนวน

คน 
ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดการยอมรับ รฟน. ชุดจิตเดิม,สถานการณ์และการยอมรับ รฟน. % 

%ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ แตกต่าง 

รวม 490 27.9 5,4 .53,.14 18 6 0.41 32.2 10,9 .37,.22 38.2 10,5,8 
10,5,7 

.39,.31,-.09 6 

ชาย 137 24.3 5 0.47 13.6  6,8 .38,-.20 28.6 10 0.53 37.8 5,10,9,4 .39,.33,-.17 9.2 

หญิง 352 30.9 5,4 .57,.19 21.6 6,7 .36,.16 34.4 9,10 .34,.27 40.8 5,10,4 .31,.23,.18,.13 6.4 

อายนุอ้ย 263 35.4 5,4 .59,.17 21.1 7,8,9 .31,.27,.14 34.2 10,9 .36,.25 44.6 10,5,8 .40,.35,.11 9.2 

อายมุาก 226 20.8 5 0.45 19.5 6 0.43 30.5 10 0.55 34.5 10,5,4,2 .44,.21,-.12 4 

ลกูคนแรก 270 35.5 5,4 .60,.17 21.7 6,7,8 .35,.27,-.12 37.4 10,9 .43,.20 46.6 10,5,6 .40,.35,.15,-.12 9.2 

ไม่ใช่ลกูคนแรก 218 21.3 5 0.45 15.6 6 0.39 27.3 10,9 .29,.25 32.6 10,5,4 .43,.31,-.18 5.3 

กศ.บิดานอ้ย 241 26.6 5,4 .51,.20 17.3 6 0.41 32.5 10,9 .36,.23 39.1 5,9,8,2 .40,.29,.13 6.6 

กศ.บิดาสูง 225 34.5 5,2 .56,-.12 26.1 6,8 .53,-.14 31.2 10,9 .31,.27 39.2 10,5,4 .40,.31,-.15,-.13 4.7 

กศ.มารดานอ้ย 267 23.4 5,4 .50,.19 15.9 6 0.39 31.4 10 0.56 37.4 5,9,8 .42,.27,.13 6 

กศ.มารดาสูง 207 34.8 5 0.58 29.1 6,8 .57,-.16 35.4 9 0.59 44.5 10,5,2 .38,.37,-.16 9.1 

GPA นอ้ย 245 24.1 5,2,4 .48,-.14,.12 11.9 7,6,8 .26,.16,-.15 26.1 10 0.51 34.6 10,6,5,7,4 .36,.26,-.12 8.4 

GPA สูง 244 36.3 5,4,2 .58,.16,.11 34 6 0.57 40 10,9 .33,.32 48.6 10,5 .34,.28,.26,,-.19,.15 8.6 

สายวิทย ์ 214 28.1 5 0.52 23.4 6 0.48 35.7 10 0.6 38.7 5,9,8 .46,.20 3 

สายศิลป์ 275 26 5,4 .51,.14 13.2 6,8 .36,-.14 26.8 9 0.51 37.8   .37,.35,-.16 11 

หมายเหตุ:  ตวัทาํนาย 1 = ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตวัทาํนาย 3 = แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตวัทาํนาย 5 = กลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนาย 7 = ไวว้างใจรัฐ     ตวัทาํนาย 9 = ทศันคติท่ีดีต่อ รฟน.   
                   ตวัทาํนาย 2 = ความเช่ืออาํนาจในตน ต ัวทาํนาย4 = การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน ตวัทาํนาย  6 = รับรู้ปทสัถานทางสังคม    ตวัทาํนาย 8 = เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์   ตวัทาํนาย 10 =  ความพร้อมท่ีจะมี รฟน 
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เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่าทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ  สถานการณ์ 3 ตวั 
ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.13) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูไ่ด ้18% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั 
คือการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั.41  ซ่ึงหมายความว่า ยิง่นกัศึกษามี
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก นกัศึกษายิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.13)   พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์ 
3 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงโดยทาํนายได ้34% โดยมีตวั
ทาํนายท่ีสาํคญั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั คือ .57  และกลุ่ม
ท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้29.1% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ และ 
การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .57 และ-.16  และกลุ่มท่ีสถานการณ์ทั้ง 
3 ตวั ทาํนายไดน้้อยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย โดยทาํนายไดเ้พียง 11.9% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความไวว้างใจรัฐ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ และ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .26,.16และ -.15 ซ่ึงการ
แปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนต์
การทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกนัเกิน 5% ยกเวน้ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุ
มากและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย (19.5% และ 21.1% ตามลาํดบั)  

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่าทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือ การยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.13) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 2  ตวั สามารถ
ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูไ่ด ้32.2% โดยมีลาํดบัตวั
ทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .37 และ.22 ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก และยิง่มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากจะยิ่งมีความเห็นดว้ย
ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.13)  พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายด้านการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง
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โดยทาํนายได ้40.0% โดยมีลาํดับตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .33 และ.32 
และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนต์การทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาเป็นลูกคนแรก โดยทาํนายได ้
37.4%  โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .43 และ.20 และกลุ่มท่ีตวัทาํนาย
ทั้ง 2 ตวั ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย โดยทาํนายไดเ้พียง 26.1% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั .51 ซ่ึงการ
แปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนต์
การทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบวา่ คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาเพศชาย
และกลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง (28.6% และ 34.4% ตามลาํดบั) 2)กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรกและ
กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก (37.4% และ 27.3% ตามลาํดบั) 3)กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง
และกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย (40.0% และ 26.1% ตามลาํดบั)  และ 4) กลุ่มนกัศึกษาสายวิทยาศาสตร์
และกลุ่มนกัศึกษาสายศิลปศาสตร์ (35.7% และ 26.8% ตามลาํดบั) 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่าทาํการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 4 คือ การรวมชุดตวั
ทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ือ
อาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน ความกลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 3 
ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ และตวัชุดทาํนายท่ี 3 ดา้นการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมเป็นตวัทาํนายทั้งส้ิน 10 ตวั 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.13) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ี สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ได ้38.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญั
เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์และการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .39,.31และ-.09 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.13) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง10 ตวัน้ีสามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง โดยทาํนายได5้8.3% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั
เรียงจากมากไปน้อย คือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน  ซ่ึงมีค่าเบตา้
ตามลาํดบั คือ .34,.28,.26,-.19 และ.-.15 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ กลุ่ม
นักศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก โดยทาํนายได4้6.6% โดยมีตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน และความ
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เช่ืออาํนาจในตน ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .40,.35,.15 และ.12 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์าร
ทาํนายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก
และกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย (44.6% และ 34.5% ตามลาํดบั) 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรกและ
กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก (46.6% และ 32.6% ตามลาํดบั) 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาสูงและกลุ่มท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย (44.5% และ 37.4% ตามลาํดบั) และ 4) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย (48.6% และ 34.6% ตามลาํดบั) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ มีตวัทาํนายท่ีสําคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ  1) ตวัทาํนายท่ีสําคญัในชุดจิต
ลกัษณะเดิม โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 
2) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดสถานการณ์ คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์  3) ตวัทาํนาย
ท่ีสําคญัในชุดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดรวม โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  และการ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และ 5) ตวัทาํนายชุดท่ี 4 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 หรือ 2 
หรือ3 ได้อย่างน้อย 5% ทั้งในกลุ่มรวมและเกือบทุกกลุ่มย่อยยกเวน้สามกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่ม
นักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง  กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุมากและกลุ่มนักศึกษาท่ีเ รียนในสาย
วิทยาศาสตร์ 
 

3.4.5  ผลการทํานาย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในจังหวัดภูมิลาํเนาเดิม 
โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เป็นตัวทาํนาย 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม     
5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณ
ความดีแผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.14) พบว่า จิตลกัษณะ  
3 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมได ้26.1% 
โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์ และการรับรู้คุณความดี
แผ่นดิน ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .52 และ.10  ซ่ึงหมายความว่านักศึกษาท่ีมีการความกลวั
นิวเคลียร์น้อย ยิ่งมีการรับรู้คุณความดีแผ่นดินมาก นักศึกษาจะยิ่งมีความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.14)  พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุน้อย โดยทาํนายได ้34.3% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความกลวันิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน ซ่ึงมีค่าเบตา้ 
เท่ากบั.59 และ.14 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนต์การทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาสูง โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์  โดยทาํนายได ้33.6% ซ่ึงมีค่า
เบตา้ตามลาํดบั คือ .58 ส่วนกลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม ทาํนายไดน้้อยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาอายุมาก 
โดยทาํนายไดเ้พียง 18.3% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั.41 
ซ่ึงการแปลผลแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวมเม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาทาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม
และแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ  สถานการณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม 
(ตารางท่ี 3.14) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมได ้18.4% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .32,.19 และ-.09  ซ่ึงหมายความว่า ยิ่งนกัศึกษามีการรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์มาก มีความไวว้างใจรัฐมาก และ และยิง่รับรู้ข่าวสารท่ีดีเก่ียวกบันิวเคลียร์นอ้ย 
นกัศึกษายิง่มีความเห็นดว้ยในการสร้างไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 
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ตารางที ่3.14  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมโดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อ 
                      โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 
กลุ่ม                      จาํนวน

คน 
ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดการยอมรับ รฟน. ชุดจิตเดิม,สถานการณ์และการยอมรับ รฟน. % 

%ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ แตกต่าง 

รวม 490 26.1 5,4 .52,.10 18.4 6,7,8 .32,.19,-.09 29.2 10,9 .40,.16 34.8 10,5 .37,.28 5.6 

ชาย 137 24.9 5 0.49 14.5 6,8 .40,-.18 30 10 0.55 38.5 10,5 .40,.25 8.5 

หญิ ง 352 26.9 5,4 .53,.14 21.9 6,7 .29,.24 28.7 10,9 .33,.22 34.9 10,5,4 .34,.33,.09 6.2 

อายนุอ้ย 263 34.3 5,4 .59,.14 21.6 6,7,8 .30,.28,.-.13 33.4 10 0.57 43.5 10,5 .38,.37 9.2 

อายมุาก 226 18.3 5 0.41 15.7 6 0.39 24.7 10 0.49 28.5 10,5 .38,.17 3.8 

ลูกคนแรก 270 33 5,4 .58,.14 23 6,7 .29,.26 32.1 10 0.56 42.3 10,5 .36,.34 9.3 

ไม่ใช่ลูกคนแรก 218 20.7 5 0.45 15.3 6 0.39 26.4 10 0.51 30.5 10,5 .38,.23 4.1 

กศ.บิดานอ้ย 241 23.8 5,4 .49,.14 17.8 6 0.41 28.7 10 0.53 34.1 10,5 .40,.26 5.4 

กศ.บิดาสูง 225 32.1 5 0.55 25 6 0.47 32.2 10 0.56 39.9 10,5,8 .35,.35,-.12 7.7 

กศ.มารดานอ้ย 267 21.5 5,4 .48,.14 16.8 6 0.4 29 10 0.54 34.2 10,5 .42,.23 5.2 

กศ.มารดาสูง 207 33.6 5 0.58 26 6,7 .38,.17 30.3 9,10 .28,.28 38.8 5,9 .39,.27 5.2 

GPA นอ้ย 245 22.6 5 0.46 12.9 7,6,8 .25,.18,-.17 26.1 10 0.51 33.9 10,5,8 .35,.30,-.14 7.8 

GPA สูง 244 32.7 5,4 .56,.16 29.2 6 0.54 32.9 10 0.57 40.6 10,5,6,4 .28,.25,.18,.12 7.7 

สายวทิย ์ 214 30.5 5 0.54 27.2 6,7 .39,.17 30.9 10 0.56 36.8 10,5 .35,.30 5.9 

สายศิลป์ 275 22.2 5,4,2 .46,.15,-.12 12.1 6,7,8 .25,.18,-.15 25.4 10,9 .30,.23 33.5 10,5,8 .35,.33,-.14 8.1 

หมายเหตุ:  ตวัทาํนายท่ี 1    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   ตวัทาํนายท่ี 4   การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน             ตวัทาํนายท่ี 7  ไวว้างใจรัฐ          ตวัทาํนายท่ี 9    ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์                   
ตวัทาํนายท่ี 2    ความเช่ืออาํนาจในตน              ตวัทาํนายท่ี 5  กลวันิวเคลียร์                 ตวัทาํนายท่ี 8  เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์     ตวัทาํนายท่ี 10 ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ตวัทาํนายท่ี 3    แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ                     ตวัทาํนายท่ี 6   รับรู้ปทสัถานทางสงัคม   0 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.14) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์  
3 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงโดยทาํนายได ้29.2% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .54  และ
กลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนาย
ได ้27.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ และ ความไวว้างใจรัฐซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .39 และ .17 และกลุ่มท่ีสถานการณ์ทั้ง   
3 ตวั ทาํนายไดน้้อยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย โดยทาํนายไดเ้พียง 16.3% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือความไวว้างใจรัฐ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .25,.18 และ -.17  ซ่ึงการ
แปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนต์
การทาํนายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า ทุกคู่มีเปอร์เซนตก์ารทาํนายแตกต่างกนัเกิน 5% ไดแ้ก่ กลุ่ม
นกัศึกษาเพศชายและกลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง (14.5%  และ 21.9%  ตามลาํดบั) กลุ่มนกัศึกษาอายุ
นอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาอายมุาก (21.6% และ 15.7% ตามลาํดบั) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรกและ
กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก (23.0% และ 15.3% ตามลาํดบั) กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษา
นอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง (17.8% และ 25.0% ตามลาํดบั)  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดา
มีการศึกษาน้อยและกลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง(16.8% และ 26.0% ตามลาํดบั)  กลุ่ม
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย(12.9% และ 29.2% ตามลาํดบั) และกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ (27.2%  และ 12.1% 
ตามลาํดบั) 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือ ทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม 
(ตารางท่ี 3.14) พบว่า  ตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมได ้27.6% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั 
คือ .35 และ.33 ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก และยิง่มีความ
พร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากจะยิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั
ภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.14)  พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายดา้นการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย โดย
ทาํนายได ้32.4% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่า
เบตา้เท่ากบั .57 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง โดย
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ทาํนายได ้32.9% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่า
เบตา้เท่ากบั .57 และกลุ่มท่ีตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก โดย
ทาํนายไดเ้พียง  24.7% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่า
เบตา้เท่ากบั .49 ซ่ึงการแปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม  

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 4 คือ การรวมชุด
ตวัทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความ
เช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 3 
ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ และตวัชุดทาํนายท่ี 3 ดา้นการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมเป็นตวัทาํนายทั้งส้ิน 10 ตวั 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.14) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ี สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิ0มได ้34.8% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมี
ค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .37 และ.28 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.14)  พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ีสามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย โดยทาํนายได ้58.3% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียง
จากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้
ตามลาํดบั คือ .41 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก 
โดยทาํนายได ้ 53.3% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  และความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .33 และ-.12 เม่ือเปรียบเทียบ
เปอร์เซนต์การทาํนายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก (43.5% และ28.5% ตามลาํดบั) รองลงมาคือ 2)กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรกและกลุ่มนกัศึกษาไม่ใชลูกคนแรก (42.3% และ 30.5%  ตามลาํดบั)  3) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง(34.1% และ 39.9%  ตามลาํดบั) 
และ 4) กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย(40.6% และ 33.9% 
ตามลาํดบั)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม มีตวัทาํนายท่ีสาํคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ 1) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดจิต
ลกัษณะเดิม โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 
2) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดสถานการณ์ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทาง
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สงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 3) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัใน
ชุดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดรวม โดยเรียงจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความกลวันิวเคลียร์ และ 5) ตวัทาํนายชุดท่ี 
4 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ไดอ้ยา่งนอ้ย 5% ทั้งในกลุ่มรวมและเกือบทุกกลุ่ม
ยอ่ย ยกเวน้ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุากและกลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 
 

3.4.6  ผลการทาํนาย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม  
          โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เป็นตัวทาํนาย 
เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ

การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม     
5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณ
ความดีแผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.15)  พบว่า จิตลกัษณะ 
3 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมได ้25.8% 
โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั.50  ซ่ึงหมายความว่า
นักศึกษาท่ีมีโความกลัวนิวเคลียร์น้อย นักศึกษาจะยิ่งมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.15)  พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง โดยทาํนายได ้33.0% โดยมีลาํดบัตวั
ทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั.53 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนาย
สูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย  
คือ ความกลัวนิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน  โดยทาํนายได้ 32.0% ซ่ึงมีค่าเบต้า
ตามลาํดบั คือ .56 และ.14 ส่วนกลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียน
ในสายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 20.8% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมี
ค่าเบตา้ เท่ากบั .43 ซ่ึงการแปลผลแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 2 คือ  สถานการณ์ 
3 ตวั ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.15) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถทาํนาย
ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมได้ 18.4% โดยมีลาํดับตวั
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ทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ
และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .32,.19 และ-.09  ซ่ึงหมายความว่า 
ยิ่งนักศึกษามีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก มีความไวว้างใจรัฐมาก และ และยิ่ง
รับรู้ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์นอ้ย นกัศึกษายิง่มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย  
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ตารางที ่3.15  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมโดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อ 
                      โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 
 
กลุ่ม                      จาํนวน

คน 
ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดการยอมรับ รฟน. ชุดจิตเดิม,สถานการณ์และการยอมรับ รฟน. % 

%ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ แตกต่าง 

รวม 490 25.8 5 0.5 17.5 6,7,8 .31,.20,-.12 24.2 10,9 .32,.19 32.2 5,10,8 .36,.28,-.11 6.4 

ชาย 137 24.1 5 0.48 12.9 6 0.33 27.2 10 0.52 36.2 10,5,1 .41,24,-17 9 

หญิ ง 352 26.9 5,4 .53,.13 20.6 6,7,8 ,.29,.26,-.11 23 9,10 .28,.21 32 5,10,4 .38,.24,.10 5.1 

อายนุอ้ย 263 31.1 5,4 .56,.12 18.7 6,7,8 .30,.24,-.16 28.2 10,9 .29,.26 38.8 5,10,8 .42,.30,-.10 7.7 

อายมุาก 226 22.2 5 0.44 15.6 6 0.38 20.1 10 0.44 29 10,1,5,3 .33,-.21,.20,.13 6.8 

ลูกคนแรก 270 29.5 5 0.51 17.4 6,7 .24,.24 26.9 10 0.51 37.4 10,5,2,3 .34,.30,-17,.11 7.9 

ไม่ใช่ลูกคนแรก 218 23.8 5 0.49 19.3 6 0.42 22.1 9 0.46 30.2 5,9 .33,.27 6.4 

กศ.บิดานอ้ย 241 24.8 5 0.48 19.1 6 0.42 23.6 9 0.47 31 5,9 .32,.30 6.2 

กศ.บิดาสูง 225 29.4 5 0.52 19.7 6 0.41 27.6 10 0.52 35.9 10,5,2 .33,.29,-.12 6.5 

กศ.มารดานอ้ย 267 23.8 5,4 .50,.12 19 6,8 .45,-.12 25.2 10 0.5 33.2 10,5 .35,.30 8 

กศ.มารดาสูง 207 33 5 0.53 20.3 6,7 .30,.19 23.6 9 0.48 33.8 5,9 .39,.21 0.8 

GPA นอ้ย 245 23.3 5,2 .44,-.14 11.7 7,6,8 .21,.20,-.18 24.1 10 0.49 33.9 10,5,8,2 .32,.30,-.15,-.13 9.8 

GPA สูง 244 32 5,4 .56,.14 27.4 6 0.51 24.8 10,9 .28,.24 36 5,6,10,4 .33,.19,.14,.13 4 

สายวทิย ์ 214 31.6 5 0.55 25.9 6,7 .36,.20 25.8 10 0.51 35.1 5,10 .39,.23 3.5 

สายศิลป์ 275 20.8 5 0.43 11.1 6 0.29 21.6 9,10 .28,.20 30.4 9,5,8,2 .32,.31,-.13,-.11 8.8 

หมายเหตุ:  ตวัทาํนายท่ี 1    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน    ตวัทาํนายท่ี 4   การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน             ตวัทาํนายท่ี 7  ไวว้างใจรัฐ          ตวัทาํนายท่ี 9    ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์                   
ตวัทาํนายท่ี 2    ความเช่ืออาํนาจในตน               ตวัทาํนายท่ี 5    กลวันิวเคลียร์                 ตวัทาํนายท่ี 8  เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์     ตวัทาํนายท่ี 10 ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ตวัทาํนายท่ี 3   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ                    ตวัทาํนายท่ี 6   รับรู้ปทสัถานทางสังคม    
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.15) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์   
3 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงโดยทาํนายได ้29.2% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .54 และ
กลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนาย
ได ้27.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ และ ความไวว้างใจรัฐซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .39 และ .17 และกลุ่มท่ีสถานการณ์ทั้ง 3 
ตวั ทาํนายไดน้้อยท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 16.3% 
โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .25 
ซ่ึงการแปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกับกลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบ
เปอร์เซนตก์ารทาํนายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า มีเพียงสามคู่ท่ีมีเปอร์เซนตค์วามแตกต่างเกิน 5% 
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นเพศชายและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นเพศหญิง (12.9% และ 20.6%) 2) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย (21.4% และ11.7%)  และ 3) กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ (25.9% และ11.1%)  

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือ ทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม 
(ตารางท่ี 3.15) พบว่า  ตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมได ้24.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั 
คือ .32 และ.19 ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก และยิง่มีความ
พร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากจะยิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.15) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายดา้นการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย โดย
ทาํนายได ้28.2%โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .29และ.26    และกลุ่มท่ี
มีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นเพศชาย โดยทาํนายได ้27.2% โดยมี
ลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .52 และกลุ่ม
ท่ีตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก โดยทาํนายไดเ้พียง 20.1% โดย
มีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั .44 ซ่ึงการ
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แปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนต์
การทาํนายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% มีเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก (28.2% และ 20.1% ตามลาํดบั)  

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 4 คือ การรวมชุด
ตวัทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความ
เช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 
3 ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ และตวัชุดทาํนายท่ี 3 ดา้นการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมเป็นตวัทาํนายทั้งส้ิน 10 ตวั 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.15) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ี สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมได ้32.2% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั
เรียงจากมากไปนอ้ย คือ  ความกลวันิวเคลียร์  ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .36,.28 และ-.11 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.15) พบวา่ ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ีสามารถทาํนาย
ไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย โดยทาํนายได3้8.8% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมาก
ไปน้อย คือ ความกลวันิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .42,.30 และ -.10  และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก โดยทาํนายได ้ 37.4% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย 
คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ ความเช่ืออาํนาจในตนและแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .34,.30,-.17 และ.11 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายใน
กลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5% มีเพียงสองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุ
นอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายมุาก (38.8% และ 29.0% ตามลาํดบั) และ 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคน
แรกและกลุ่มนกัศึกษาไม่ใชลูกคนแรก (37.4% และ 30.2% ตามลาํดบั)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
อาํเภอภูมิลาํเนาเดิม มีตวัทาํนายท่ีสาํคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ 1) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดจิต
ลกัษณะเดิม คือ ความกลวันิวเคลียร์ 2) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดสถานการณ์ โดยเรียงจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ 3) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัใน
ชุดรวม โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และ 5) ตวัทาํนายชุดท่ี 4 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 
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หรือ 2 หรือ3 ไดอ้ยา่งนอ้ย 5% ทั้งในกลุ่มรวมและเกือบทุกกลุ่มยอ่ย ยกเวน้ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามี
การศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์ 
 

3.4.7  ผลการทาํนาย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในหมู่บ้านภูมิลาํเนาเดิม 
โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เป็นตัวทาํนาย 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 1 คือ จิตลกัษณะเดิม     
5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณ
ความดีแผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.16)  พบว่า จิตลกัษณะ 
3 ตวั สามารถทาํนายความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้
23.0% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .53  และ.14  
ซ่ึงหมายความว่านักศึกษาท่ีมีการความกลวันิวเคลียร์น้อย  นักศึกษาจะยิ่งมีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.16) พบว่า กลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม สามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง โดยทาํนายได ้29.6% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ี
สําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ ความกลวันิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน ซ่ึงมีค่าเบตา้ 
เท่ากบั .52 และ .17 ตามลาํดบั และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ี
มารดามีการศึกษาสูง โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญั คือ ความกลวันิวเคลียร์ โดยทาํนายได ้28.3% 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .51  ส่วนกลุ่มท่ีจิตลกัษณะเดิม ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ี
เรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 18.4% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความกลวันิวเคลียร์ 
ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั.40 ซ่ึงการแปลผลแต่ละตวัทาํนายของทั้งส่ีกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมา
ทําการวิ เคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี 2 คือ  
สถานการณ์ 3 ตวั ไดแ้ก่ การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.16) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 3 ตวั 
สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้15.7% โดย
มีตัวทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ ความ
ไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ คือ .33,.14  และ .12  ซ่ึงหมายความ
ว่า ยิ่งนกัศึกษามีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ยิ่งมีความไวว้างใจรัฐมาก ยิ่งมีการ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์น้อย นักศึกษายิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 
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ตารางที ่3.16  ผลการทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดบัหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม โดยใชจิ้ตเดิม สถานการณ์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า 

                       นิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตวัทาํนาย 

 

กลุ่ม                         จาํนวน
คน 

ชุดจิตเดิม ชุดสถานการณ์ ชุดการยอมรับ รฟน. ชุดจิตเดิม,สถานการณ์และการยอมรับ รฟน. % 

%ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ %ทาํนาย ตวัทาํนาย ค่าเบตา้ แตกต่าง 

รวม 490 23 5 0.47 15.7 6,7,8 .33,.14,.12 20 10,9 .29,.17 27.9 5,10,8 .36,.24,-.11 4.9 

ชาย 137 19.4 5 0.42 12.5 6 0.32 21.8 10 0.46 \28.8 10,5 .33,.23 7 

หญิ ง 352 25.3 5,4 .51,.14 18 6,7 .30,.17 18.9 10,9 .23,.22 29 5,10,4 .39,.20,.11 3.7 

อายนุอ้ย 263 28.2 5,4 .53,.12 16.7 6 0.37 22.8 10,9 .27,.23 34 5,10,8 .41,.25,-.11 5.8 

อายมุาก 226 20.1 5 0.41 14 6 0.36 17 10 0.41 26 10,5,1 .29,19,-.17 5.9 

ลูกคนแรก 270 27.5 5,2,3,4 .51,-.15,.13,11 15.5 6,7,8 .26,.22,-.12 22 10 0.47 32.8 5,10,8 .35,.27,-.11 5.3 

ไม่ใช่ลูกคนแรก 218 20.3 5 0.45 18.2 6 0.41 18.6 9 0.42 26.7 5,9 .31,.25 6.4 

กศ.บิดานอ้ย 241 20.5 5 0.45 18.3 6,8 .45,-.12 21.5 9 0.45 28.4 9,5 .30,.29 6.9 

กศ.บิดาสูง 225 27.3 5 0.5 16.6 6 0.4 20.4 10 0.45 29.6 5,10 .36,.20 2.3 

กศ.มารดานอ้ย 267 19.2 5 0.43 17.5 6,8 .44,-.14 20.8 10 0.45 27.8 5,10,8 .32,.32,-.12 7 

กศ.มารดาสูง 207 28.3 5 0.51 17.6 6 0.4 18.9 9 0.43 30.3 5 0.51 2 

GPA นอ้ย 245 20.9 5,2 .42,-.13 10.2 6,8,7 .23,-.18,-.14 21.6 10 0.46 31.5 10,5,8,1 .33,.26,-.15,-.14 9.9 

GPA สูง 244 29.6 5,4 .52,.17 25.3 6 0.5 19.5 9 0.43 33.2 5,6,4 .32,.28,.18 3.6 

สายวทิย ์ 214 27.8 5 0.52 24 6 0.48 22.6 10 0.48 31.6 5,10 .37,.21 3.8 

สายศิลป์ 275 18.4 5 0.4 9.5 6,8 .30,-.12 17 9 0.41 25.5 5,9,8 .32,.26,-.15 7.1 

หมายเหตุ:  ตวัทาํนายท่ี 1    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน    ตวัทาํนายท่ี 4   รับรู้คุณความดีแผน่ดิน              ตวัทาํนายท่ี 7  ไวว้างใจรัฐ                                  ตวัทาํนายท่ี 9    ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์                   
 ตวัทาํนายท่ี 2    ความเช่ืออาํนาจในตน               ตวัทาํนายท่ี 5    กลวันิวเคลียร์                  ตวัทาํนายท่ี 8  เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์     ตวัทาํนายท่ี 10 ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 ตวัทาํนายท่ี 3   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ                   ตวัทาํนายท่ี 6   รับรู้ปทสัถานทางสังคม    
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มยอ่ย (ตารางท่ี 3.16) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายทางสถานการณ์ 3 
ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงโดยทาํนายได ้25.3% โดยมีตวั
ทาํนายท่ีสาํคญั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั คือ .50  และกลุ่ม
ท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนายได ้
24.0% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบต้า
ตามลาํดบั คือ .48 และกลุ่มท่ีสถานการณ์ทั้ง 3 ตวั ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนใน
สายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายไดเ้พียง 9.5% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ 
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้
ตามลาํดบั คือ .30 และ -.12 ซ่ึงการแปลผลของแต่ละตวัทาํนายของทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่ม
รวม และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า มีเพียงสามคู่ท่ีมีความ
แตกต่างกนัเกิน 5% ดงัน้ี คือ 1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นเพศชายและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นเพศหญิง (12.5% 
และ 18.0%ตามลาํดบั)  2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย (25.3% และ 
10.2% ตามลาํดบั) 3) กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์และนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลป
ศาสตร์ (24.0% และ9.5%ตามลาํดบั) 

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 3 คือ การยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.16) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั สามารถ
ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้20.0% โดยมีลาํดบั
ตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .29 และ.17 ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก และยิง่มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากจะยิง่มีความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 7 กลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.16) พบว่า กลุ่มท่ีตวัทาํนายดา้นการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถทาํนายไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยโดย
ทาํนายได ้22.8% โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .27 และ .23  และกลุ่มท่ี
มีเปอร์เซนตก์ารทาํนายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนายได ้
22.6%  โดยมีลาํดบัตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั 
คือ .48 และกลุ่มท่ีตวัทาํนายทั้ง 2 ตวั ทาํนายไดน้อ้ยท่ีสุดเท่ากนัอยู่สองกลุ่ม โดยทาํนายไดเ้พียง 
17% คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุมาก โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
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ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั .41 และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือ 
ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ซ่ึงมีค่าเบตา้ เท่ากบั .41  ซ่ึงการแปลผลของแต่ละตวัทาํนายของ
ทั้งสามกลุ่มน้ีเหมือนกบักลุ่มรวม  

เม่ือนาํคะแนนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมาทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตวัทาํนายชุดท่ี 4 คือ การรวมชุด
ตวัทาํนายท่ี 1 จิตลกัษณะเดิม 5 ตวั ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความ
เช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน ความกลวันิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี 2 ทางสถานการณ์ 
3 ตวั ไดแ้ก่การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ และตวัชุดทาํนายท่ี 3 ดา้นการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมเป็นตวัทาํนายทั้งส้ิน 10 ตวั 
ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางท่ี 3.16) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัน้ี สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได้ 27.9% โดยมีลาํดับตวัทาํนายท่ี
สาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความกลวันิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .36,.24 และ-.11 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.16) พบว่า ตวัทาํนายทั้ง10 ตวัน้ีสามารถ
ทาํนายไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ย โดยทาํนายได5้8.3% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียง
จากมากไปนอ้ย คือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ 
ความกลวันิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ 
.34,.28,.26,-.19 และ -.15 และกลุ่มท่ีมีเปอร์เซนตก์ารทาํนายรองลงมาคือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนใน
สายวิทยาศาสตร์ โดยทาํนายได4้6.6% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความพร้อม
ท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และความเช่ืออาํนาจใน
ตน ซ่ึงมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .40,.35,.15 และ.12 และกลุ่มท่ีตวัทาํนายทั้ง 10 ตวั ทาํนายไดน้อ้ย
ท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดยทาํนายได ้46.6% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมาก
ไปน้อย คือ ความกลวันิวเคลียร์ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการเปิดรับข่าวสารด้าน
นิวเคลียร์ โดยมีค่าเบตา้ตามลาํดบั คือ .32,.26,-.15 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซนตก์ารทาํนายในกลุ่มยอ่ย
ดว้ยกนั พบวา่ คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัเกิน 5%มีเพียงสามคู่ คือ 1) กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยและกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีอายมุาก (34.0% และ 26.0%ตามลาํดบั) 2) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรกและกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก (32.8% และ 26.7% ตามลาํดบั) และ 3) กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสาย
วิทยาศาสตร์และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ (31.6% และ 25.5% ตามลาํดบั) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม มีตวัทาํนายท่ีสาํคญัในแต่ละชุดตวัทาํนายคือ  1) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดจิต
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ลกัษณะเดิม คือ ความกลวันิวเคลียร์  2) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดสถานการณ์ คือ การรับรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  3) ตวัทาํนายท่ี
สําคญัในชุดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความพร้อมท่ีจะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4) ตวัทาํนายท่ีสาํคญัในชุดรวม โดยเรียง
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความกลวันิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และ 5) ตวัทาํนายชุดท่ี 4 สามารถทาํนายไดม้ากกว่าชุดท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ได้
อยา่งนอ้ย 5% ในกลุ่มยอ่ยทั้งหมด 9 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นพศชาย กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 
กลุ่มนกัศึกษาอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ยและกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 
 

3.5  การวเิคราะห์อทิธิพลเชิงเส้นของจติลกัษณะ และสถานการณ์ ทีม่ีต่อการยอมรับ 
       โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี จะได้ใช้วิธีการทดสอบโมเดลแบบใช้ค่าสังเกต (Observe 

Variables) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดิบจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 490 คน เม่ือนาํมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกตอ้งแลว้  มีจาํนวนขอ้มูลท่ีใชไ้ดจ้ริงและเป็นขอ้มูลเร่ิมตน้ในการทดสอบโมเดล
คร้ังน้ี คือ จาํนวน 490 คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลตั้งตน้ตามสมมติฐาน ไม่มีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ จึงไดท้าํการปรับโมเดล และไดโ้มเดลท่ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ดงัตาราง 3.14 

จากโมเดลท่ีปรับแลว้ปรากฏว่า ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไดรั้บอิทธิพลทางตรง
จากตวัแปรเชิงเหตุ  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์  
(ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .41) 2) ความกลวันิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .25) 3) 
การอ่านสารชักจูง (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เท่ากับ .17) 4) การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน (ค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .15)  5) ความไวว้างใจรัฐ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .12) 6)  การ
เปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั -.11)  7) การเขียนสารชกัจูง(ค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .09)  โดยอาจกล่าวไดว้า่นกัเรียนท่ียิง่มีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์มาก ยิ่งมีความกลวันิวเคลียร์น้อย ยิ่งไดอ่้านสารชกัจูง   ยิ่งมีการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน
มาก ยิ่งมีความไวว้างใจรัฐมาก ยิ่งไดรั้บรู้ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์น้อย  และยิ่งไดเ้ขียนสารชักจูง  
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นักเรียนเหล่าน้ีก็ยิ่งมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากด้วย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดล
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้53% 
 ส่วนความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  
เรียงลาํดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากบั .77 2) การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์  (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .13) 3) 
การอ่านสารชกัจูง (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เท่ากบั -.08) 4) ความไวว้างใจรัฐ (ค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เท่ากบั .07) โดยอาจกล่าวไดว้่า นกัเรียนท่ียิง่มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก ยิ่งมี
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก  ยิ่งไม่ไดอ่้านสารชกัจูง  ยิ่งมีความไวว้างใจรัฐมาก  
นักเรียนเหล่าน้ีก็ยิ่งมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดล
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้77% 
 ส่วนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ไดรั้บอิทธิพลทางตรง
จากตวัแปรเชิงเหตุ  เรียงลาํดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .30) 2) ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากบั .27) 3) ความกลวันิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .17) โดยอาจกล่าวไดว้่า นกัเรียน
ท่ียิ่งมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก ยิ่งมีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก ยิ่งมี
ความความกลวันิวเคลียร์มาก  นกัเรียนเหล่าน้ีก็ยิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในประเทศไทยมากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ
พร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้45% 
 ส่วนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ ไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี 1) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .45) 2)ความความกลวันิวเคลียร์ (ค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .22) 3) ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากบั .15)  4)  การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั -.08) โดยอาจ
กล่าวไดว้่า นักเรียนท่ียิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมาก ยิ่งมี
ความความกลวันิวเคลียร์นอ้ย ยิง่มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก ยิง่มีการเปิดรับข่าวสาร
ดา้นนิวเคลียร์นอ้ย  นกัเรียนเหล่าน้ีก็ยิง่มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ี
ศึกษาอยูม่ากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่48% 
 ส่วนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  เรียงลาํดับจากมากไปน้อย  ดังน้ี  1) ความเห็นด้วยในการสร้าง
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่(ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .77) 2)ความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .10) 3) ความไวว้างใจ
รัฐ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เท่ากบั .08)  โดยอาจกล่าวไดว้่า นกัเรียนท่ียิ่งมีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัท่ีศึกษาอยู่ มาก ยิ่งมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทยมาก ยิง่มี ความไวว้างใจรัฐมาก นกัเรียนเหล่าน้ีก็ยิง่มีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดั
ภูมิลาํเนาเดิม ได ้76% 
 ส่วนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี 1) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .87) 2) ความความกลวันิวเคลียร์ 
(ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .08) 3) การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  
เท่ากบั  -.05)  โดยอาจกล่าวไดว้่า นกัเรียนท่ียิง่มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาก ยิ่งมีความความกลวันิวเคลียร์นอ้ย ยิ่งมีการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์
นอ้ย  นกัเรียนเหล่าน้ีกย็ิง่มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาก
ดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ได ้82% 
 ส่วนความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม ไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี 1) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .86) 2)ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม (ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั .10) 3) ความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย(ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เท่ากบั -.06)  4)  การเปิดรับ
ข่าวสารด้านนิวเคลียร์ (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ -.02)โดยอาจกล่าวได้ว่า นักเรียนท่ียิ่งมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมาก ยิ่งมีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมาก ยิ่งมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทยน้อย ยิ่งมีการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์น้อย  นักเรียนเหล่าน้ีก็ยิ่งมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุ
ในโมเดลสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้86% 
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ตารางที ่3.17  ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลโดยรวม (490 คน) 
 

ตวัแปร ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 

ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 

ความเห็นดว้ยในประเทศไทย ความเห็นดว้ยในจงัหวดัท่ี
ศึกษาอยู ่

ความเห็นดว้ยในจงัหวดั
ภูมิลาํเนาเดิม 

ความเห็นดว้ยในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิม 

ความเห็นดว้ยในหมู่บา้น
ภูมิลาํเนาเดิม 

 DE IE TE DE IE      TE   DE    IE TE   DE   IE        TE     DE IE TE DE IE       TE DE     IE      TE 
การอ่านสารชกัจูง .17 - .17 -.08 .14 .06 - .07 .07 - .04 .04 - .04 .04 - .03 .03 - .03 .03 
การเขียนสารชกัจูง .09 - .09 -.01 .06 .05 - .04 .04 - .03 .03 - .03 .03 - .02 .02 - .02 .02 
ความไวว้างใจรัฐ .12 - .12 .70 .10 .17 - .08 .08 - .06 .06 .08 .06 .14 - .12 .12 - .11 .11 
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ .41 - .41 .13 .32 .45 - .25 .25 - .18 .18 - .16 .16 - .14 .14 - .12 .12 
การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ -.11 - -.11 -.03 -.08 -.11 - -.06 -.06 -.08 -.04 -.04 - -.10 -.10 -.05 -.09 -.14 -.02 -.12 -.14 
ความกลวันิวเคลียร์ .25 - .25 - .19 .19 .17 .13 .30 .22 .16 .38 - .33 .33 .08 .28 .36 .02 .33 .35 
การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน .15 - .15 - .12 .12 - .08 .80 - .05 .05 - .05 .05 - .04 .04  .04 .04 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน .06 - .06 - .04 .04 - .03 .03 - .02 .02 - .02 .02 - .02 .02  .01 .01 
ความเช่ืออาํนาจในตน -.04 - -.04 - -.03 -.03 - -.02 -.02 - -.02 -.02 - -.01 -.01 - -.01 -.01  -.01 -.01 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ .01 - .01 - .01 .01 - 0 0 - 0 0 - .0 0 - 0 0 - 0 0 
ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ - - - .77 - .77 .30 .22 .52 - 35 .35 - .32 32 - .28 .28 - .24 .24 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์       .27 - .27 .15 .13 .28 - .24 24 - .21 .21 - .19 .19 
ความเห็นดว้ยในประเทศไทย          .45 - .45 .10 .35 .45 - .39 .39 -.06 .38 .32 
ความเห็นดว้ยในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่             .77 - .77 - .67 .67 - .65 .65 
ความเห็นดว้ยในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม                .87 - .87 .10 .75 .85 
ความเห็นดว้ยในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม                   .86 - .86 
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3-1 
 
 

ภาพที ่3.10  ผลการทดสอบการแสดงความกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการอ่านสารชกัจูง การเขียนสารชกัจูง  จิตลกัษณะเดิม 
                     และสถานการณ์ ท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในกลุ่มรวม ( N =490 คน) 
หมายเหตุ:  PM = การอ่านสารชกัจูง   PW = การเขียนสารชกัจูง   TG = ความไวว้างใจรัฐ   SN = การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์  NE = การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์   
  NP = ความกลวันิวเคลียร์   AG = การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  FNPP = ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ INPP = ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์   TH = ความเห็นดว้ยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  ED  = ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีนกัศึกษาอยู ่HP = ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 
HD = ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม  HV  = ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม 
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บทที ่4 

 
การสรุปและอภปิรายผล 

 
การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของสารชกัจูงเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน

นกัศึกษา และปริมาณความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสถานท่ีต่างๆ รวมถึงสาเหตุ
สมทบดา้นจิตลกัษณะและสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยแบ่งตวัแปรท่ี
ศึกษาออกเป็น 7  ประเภท คือ 1) ตวัแปรจดักระทาํ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามสาเหตุของการ
จดักระทาํ คือ การไดอ่้านสารชกัจูงและไม่ไดอ่้านสารชกัจูงและการไดเ้ขียนสารชกัจูงและการไม่ได้
เขียนสารชกัจูง  2)  ตวัแปรจิตลกัษณะเดิม ทั้งหมด 5 ตวั คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และความกลวันิวเคลียร์  3) ตวัแปร
ดา้นสถานการณ์ 3 ทั้งหมด ตวั คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ความไวว้างใจรัฐและ
การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์  4) ตวัแปรดา้นการยอมรับโรงฟ้านิวเคลียร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตวั
แปร คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 6) ตวัแปรดา้น
ปริมาณความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสถานท่ีต่างๆ  ไดแ้ก่ ความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ี
ศึกษาอยู ่ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมและความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม และ 7) ตวัแปรดา้นชีวสังคมภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุลาํดบัท่ีของการเป็นบุตร 
เกรดเฉล่ีย ระดบัการศึกษาของบิดาและมารดา และสาขาวิชาท่ีศึกษา 

สมมติฐานในการวิจยัน้ีมี 5 ขอ้ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม และทฤษฎีการ
กระทาํเชิงเหตุผลของฟิชไบน์และไอเซน ในบทน้ีจะไดท้าํการสรุปอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามสมมติฐานทั้ง5 ขอ้ พร้อมทั้งการสรุปผลท่ีสําคญันอกเหนือสมมติฐาน และขอ้ดีขอ้จาํกดัของ
งานวิจยัน้ี รวมทั้งเสนอแนะการปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการวิจยัในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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4.1  การสรุปและอภปิรายผลตามสมมตฐิาน 
 
ในตอนต่อไปน้ีจะไดท้าํการสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานทั้ง 5 ขอ้ ทีละขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1.1  การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที ่1 
สมมติฐานท่ี 1 มีเน้ือความวา่ “นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงหรือไดเ้ขียนสารชกัจูง มีทศันคติ

ท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั  
ท่ีอาศยัอยูม่ากกวา่ มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากกวา่ มี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูงหรือไม่ได้
เขียนสารชกัจูง” 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยมีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การอ่าน
สารชกัจูง และ 2) การเขียนสารชกัจูง ตวัแปรตามมี 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  2)  ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  3) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในประเทศไทย  4) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่5) ความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 6) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม และ 7) ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น
ภูมิลาํเนาเดิม โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ยในอีก 14 กลุ่ม 

ผล Main Effect & Simple Effect ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ปรากฏ พบผล
ท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน ทั้งสองตวัแปร โดยพบผลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานใน  7 ตวัแปรตาม (ภาพท่ี 4.1) 
คือ 1) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ี
ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยท่ีสําคญั คือ กลุ่มนักศึกษาเพศ
หญิง 2) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่นกัศึกษา
ท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญัคือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง 
กลุ่มท่ีไมใช่ลูกคนแรก กลุ่มท่ีบิดามีการศึกษาสูง และกลุ่มท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย  3) นกัศึกษาท่ี
ไดอ่้านสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษา
เพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง และกลุ่มนกัศึกษาที
เรียนในสายศิลปศาสตร์ 4) นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงเป็นผูท่ี้เห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยูม่ากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและกลุ่ม
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ยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง 

กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  
กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลุกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดา 
มีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่ม 
นกัศึกษาทีเรียนสายศิลปศาสตร์ 

กลุ่มรวม  กลุ่มนกัศึกษาหญิง กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  
กลุ่มนกัศึกาอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก   
กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดาการศึกษาสูง  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดาการศึกษา
นอ้ย  กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสาย 
ศิลปศาสตร์ 

กลุ่มนกัศึกษาหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก กลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีไม่ใช่ลุกคนแรก และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนสายศิลปศาสตร์ 
 

กลุ่มรวม  กลุ่มนกัศึกษาหญิง กลุ่มนกัศึกาอายนุอ้ย กลุ่มนกัศึกษา

อายมุาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูก

คนแรก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดาก ศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกาท่ีบิดา

การศึกษานอ้ย  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดากศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ี

มารดากศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ี

เกรดเฉล่ียนอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายวทิยาศาสตร์ กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีเรียนสายศิลปศาสตร์ 

ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ความเห็นดว้ยในการสร้างในจงัหวดั
ภมิูลาํเนาเดิม 

ความเห็นดว้ยในการสร้างในหมู่บา้น
ภมิูลาํเนาเดิม 

ภาพที ่4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน 1  

กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูก 
คนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง  และกลุ่ม 
นกัศึกษาทีเรียนสายศิลปศาสตร์  

กลุ่มรวม กลุ่มนกัศึกษาหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  
กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ี 
มารดามีการศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาเกรดเฉล่ียสูง กลุ่ม 
นกัศึกษาทีเรียนสายศิลปศาสตร์

กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  
และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนสายศิลปศาสตร์ 
 

นักศึกษาทีอ่่านสารชักจูง
มผีลดมีากกว่านักศึกษา 
ทีไ่ม่ได้อ่านสารชักจูง 

ความเห็นดว้ยในการสร้างในอาํเภอ
ภมิูลาํเนาเดิม 

ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ความเห็นดว้ยในการสร้างในประเทศ
ไทย    

ความเห็นดว้ยในการสร้างในจงัหวดัท่ี

ศึกษาอยู ่
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และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสายศิลปศาสตร์  5) นกัศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผล
เช่นน้ีใน 2 กลุ่มย่อยท่ีสาํคญัคือ กลุ่มนักศึกษาท่ีอายุมาก และกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสายศิลป
ศาสตร์  6)นักศึกษาท่ีอ่านสารชักจูงมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิมมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มรวมและในกลุ่มยอ่ยท่ี
สาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายุมาก กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลุกคนแรก กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มนกัศึกษาทีเรียนในสายศิลป
ศาสตร์  7) นักศึกษาท่ีอ่านสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น
ภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่ม
นักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนักศึกษาท่ีอายุมาก กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ใช่ลุกคนแรก และกลุ่มนักศึกษาที
เรียนในสายศิลปศาสตร์   

สาํหรับผลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานเก่ียวกบัผลดีของการเขียนสารชกัจูงใน 7 ตวัแปรตาม 
(ภาพท่ี 4.2) คือ 1) นกัศึกษาท่ีไดเ้ขียนสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูงโดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอายุนอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็น
ลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูงและกลุ่มนกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียนอ้ย  2)นกัศึกษาท่ี
ไดเ้ขียนสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสาร
ชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีเฉพาะกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อย 3) นักศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง 
โดยพบผลเช่นน้ีเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์  4) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียน
สารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย 5) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกั
จูงมีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้
เขียนสารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มย่อยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายุมาก  กลุ่มนักศึกษาท่ี
เป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย  6) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมีความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง โดยพบ
ผลเช่นน้ีใน กลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย  7) นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูงมี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขียน
สารชกัจูง โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั  คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามี



128 

การศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย ดงันั้นผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 อยา่งชดัเจนตามภาพท่ี 4.2 

ผลการวิจยัในอดีตจนถึงปัจจุบนั ปรากฏผลท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีว่า ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกั
จูงหรือเขียนสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาและมีความพร้อมในการมี
พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากกว่าผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูงหรือไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง เช่นในงานวิจยั
ของธนรัตน์ เก่งสกลุ (2548) เก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงกบัความตั้งใจใฝ่รู้ภาษาองักฤษกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี2 ในเขตกรุงเทพ  พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บสารชักจูงมีทศันคติท่ีดีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษและมีความพร้อมในการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่ากลุ่มควบคุม  นอกจากน้ีใน
การศึกษา ของบุณฑริกา ราชอาจ (2548) เก่ียวกบัการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการชักจูงมี
ทศันคติท่ีดีและมีความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎของโรงเรียนมากกว่ากลุ่มควบคุมและในงานวิจยั
ของสุพตัรา เติมคุณานนท์ (2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใช้สารชักจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพบว่านักเรียนท่ีไดอ่้านสารชักจูงมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง รวมถึงงานวิจยัของนยันา เพช็รอินทร์
(2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัศึกษาปริญญาตรีท่ี
พบว่านกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้าน
สารชกัจูง เป็นตน้ 
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กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 

กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย 

กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย   

กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ย  

 

กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก  กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย  กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 

ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

       ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ความเห็นดว้ยในการสร้างในประเทศ

ความเห็นดว้ยในการสร้างในจงัหวดัท่ี

ศึกษาอยู ่

ความเห็นดว้ยในการสร้างในจงัหวดั

ภมิูลาํเนาเดิม 

ความเห็นดว้ยในการสร้างในอาํเภอ

ภมิูลาํเนาเดิม 

ความเห็นดว้ยในการสร้างในหมู่บา้น

ภมิลาํเนาเดิม 

ภาพที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน 1  

กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์ 

นกัศึกษาท่ีเขียนสารชกัจูง

มีผลดีมากกวา่นกัศึกษาท่ี

ไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง 
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4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที ่2 
สมมติฐานท่ี 2 มีเน้ือความว่า นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้

ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มากมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ มีความพร้อมท่ี
จะมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์มากกวา่ มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
ไทยมากกว่า มีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัท่ีศึกษาอยู่มากกว่า มี
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า มีความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมมากกว่า มีความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมนกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านและไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์นอ้ย 

ผลจากปฏิสัมพนัธ์แบบสามทางในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลท่ี
สนบัสนุนสมมติฐาน 1 ตวัแปรตาม กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูง  ไดเ้ขียนสารชกัจูงและ
รับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์มากมีความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศไทยมากกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง ไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูงและรับรู้ปทสัถานทาง
สังคมดา้นนิวเคลียร์น้อย โดยพบผลเช่นน้ีเฉพาะใน 2 กลุ่มย่อยท่ีสําคญั คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอายุ
มากและกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ ดงันั้นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีจึง
สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 ในบางกลุ่มยอ่ย  ดงัภาพในภาพท่ี 4.3 
 

  

                                          

   

 

 

 
ภาพที ่4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 

 
 
 
 

กลุ่มนกัศึกษาอายมุากและ 
กลุ่มท่ีเรียนในสายวทิยาศาสตร์ 

อ่านสารชักจูง 

เขยีนสารชักจูง 

รับรู้ปทสัถานทางสังคม

ด้านนิวเคลยีร์ 

 

ความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในประเทศไทย 
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4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที ่3 
 สมมติฐานท่ี 3  มีเน้ือความว่า กลุ่มจิตลกัษณะเดิม 5 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 1 คือ  
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดี
แผน่ดินและความกลวันิวเคลียร์  ส่วนกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 2 คือ การรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และความไวว้างใจรัฐ ส่วนชุด
ตวัทาํนายท่ี 3 เป็นการรวมชุดตวัทาํนายท่ี 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั รวมเป็น 8 ตวัแปร โดยตวัแปรในชุด
ทาํนายตวัท่ี 3 สามารถทาํนาย ทศันคติต่อท่ีดีต่อโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ไดม้ากกว่าหรือทาํนาย
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดม้ากกวา่ชุดตวัทาํนายชุดใดชุดหน่ึงอยา่งนอ้ย 5 % 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานทั้งสองตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประการท่ี
หน่ึง พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัสามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้
มากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 ไดม้ากกว่า 5% (ภาพท่ี 4.4) โดยพบว่า ตวัทาํนายชุดท่ี 1 
(จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้37.2 %โดยมีตวัทาํนายท่ี
สําคญัคือ ความกลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผ่นดินและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ตวั
ทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้39.9% โดยมีตวั
ทาํนายท่ีสําคญัคือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ และการเปิดรับ
ข่าวสารดา้นนิวเคลียร์และตวัทาํนายชุดท่ี 3 ทั้ง 8 ตวั สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ได ้ 47.6% ซ่ึงมากกว่าการทาํนายจากชุดท่ี 2 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 
7.7%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจากมากไปนอ้ย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์
กลวันิวเคลียร์  การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  
นอกจากน้ียงัพบผลในกลุ่มย่อยว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัสามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 ไดม้ากกว่า 5% โดยพบผลเช่นน้ีในกลุ่มยอ่ย
ท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดย
ความแตกต่างของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายอยูร่ะหวา่ง 8-8.3% 
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      กลุ่มรวม 37.2% 

 

 

 

 

     กลุ่มรวม 39.9%      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 

 
ประการท่ีสอง พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัสามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 ไดม้ากกว่า 5% (ภาพท่ี 4.5) โดยพบว่า 
ตวัทาํนายชุดท่ี 1 (จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้36.7%
โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ กลวันิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดินและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ตวัทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้41% โดยมี
ตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับ
ข่าวสารนิวเคลียร์และตวัทาํนายชุดท่ี 3 ทั้ง 8 ตวั สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

             จิตลกัษณะเดมิ 

1 กลวันิวเคลยีร์ 

2 รับรู้คุณแผ่นดนิ 

3 มุ่งอนาคตควบคุมตน 

 

   ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

สถานการณ์ 

1 ปทสัถานทางสังคม 

2 ไว้วางใจรัฐ 

3 เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์ 

จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ 

1 ปทสัถานทางสงัคม 

2 กลวันิวเคลียร์ 

3 เปิดรับข่าวสารนิวเคลียร์ 

4 ไวว้างใจรัฐ 

5 รับรู้คุณแผน่ดิน 

กลุ่มรวม 47.6% 
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ได ้47.5% ซ่ึงมากกว่าการทาํนายจากชุดท่ี 2 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 6.5 %  โดย
มีตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ กลวั
นิวเคลียร์ การไวว้างใจรัฐ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน และลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน นอกจากน้ียงัพบผลในกลุ่มยอ่ยว่า ตวัทาํนายทั้ง 8 ตวัสามารถทาํนายความพร้อม
ท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 ไดม้ากกว่า 5% โดยพบผลเช่นน้ี
ในกลุ่มย่อยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาชาย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามี
การศึกษาสูง กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดย
ความแตกต่างของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายอยูร่ะหว่าง 6%-9.2% ดงันั้นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วน
น้ีจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 อยา่งชดัเจนตามภาพท่ี 4.5 

ผลการวิจยัในอดีตจนถึงปัจจุบนั ปรากฏผลท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีว่า ผูท่ี้ไดอ่้านสารชกั
จูงหรือเขียนสารชกัจูงเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาและมีความพร้อมในการมี
พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากกว่าผูท่ี้ไม่ไดอ่้านสารชกัจูงหรือไม่ไดเ้ขียนสารชกัจูง เช่นในงานวิจยั
ของธนรัตน์ เก่งสกลุ (2548) เก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงกบัความตั้งใจใฝ่รู้ภาษาองักฤษกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตกรุงเทพ  พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษและมีความพร้อมในการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่ากลุ่มควบคุม  นอกจากน้ีใน
การศึกษา ของบุณฑริกา ราชอาจ (2548) เก่ียวกบัการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการชักจูงมี
ทศันคติท่ีดีและมีความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎของโรงเรียนมากกว่ากลุ่มควบคุมและในงานวิจยั
ของสุพตัรา เติมคุณานนท์ (2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใช้สารชักจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพบว่านักเรียนท่ีไดอ่้านสารชักจูงมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดอ่้านสารชกัจูง รวมถึงงานวิจยัของนยันา เพช็รอินทร์
(2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชส้ารชกัจูงกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในนกัศึกษาปริญญาตรีท่ี
พบว่านกัศึกษาท่ีไดอ่้านสารชกัจูงมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดอ่้าน
สารชกัจูง เป็นตน้ 
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     กลุ่มรวม 36.7% 

 

 

 

     กลุ่มรวม 41% 

 

 

 

     กลุ่มรวม 47.5% 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.5  ผลการวิเคราะห์ท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 
 

4.1.4  การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที ่4 
สมมติฐานท่ี  4  มีเน้ือความว่า กลุ่มจิตลกัษณะเดิม 5 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 1 คือ  

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การรับรู้คุณความดี
แผน่ดินและความกลวันิวเคลียร์  ส่วนกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร เป็นชุดตวัทาํนายท่ี 2 คือ การรับรู้
ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ ส่วนกลุ่มการ

             จิตลกัษณะเดมิ 

1 กลวันิวเคลยีร์ 

2 รับรู้คุณแผ่นดนิ 

3 มุ่งอนาคตควบคุมตน 

สถานการณ์ 

1 ปทสัถานทางสังคม 

2 ไว้วางใจรัฐ 

3 เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์ 

จิตลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 

1 ปทสัถานทางสังคม 

2 กลวันิวเคลยีร์ 

3 ไว้วางใจรัฐ 

4 เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์ 

5 รับรู้คุณแผ่นดนิ 

6 มุ่งอนาคตควบคุมตน 

 

   ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
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ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 ตวัแปรเป็นชุดตวัทาํนายท่ี 3 คือ ทศันคติทีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และชุดตวัทาํนายท่ี 4 เป็นการรวมชุดตวัทาํนายท่ี 1, 2 
และ 3 เขา้ดว้ยกนั รวมเป็น 10 ตวัแปร โดยตวัแปรในชุดทาํนายท่ี 4 สามารถทาํนายความเห็นดว้ย
ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได้มากกว่า ทาํนายความเห็นด้วยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ไดม้ากกว่า ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกว่า ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกว่า หรือทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
หมู่บา้นไดม้ากกวา่ชุดตวัทาํนายชุดใดชุดหน่ึงอยา่งนอ้ย 5% 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานทั้งหา้ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
ประการท่ีหน่ึง ในตวัแปรตามคือ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 

พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวั ไม่สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทยไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 ไดม้ากกว่า 5% 
แต่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มย่อยปรากฏว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัในชุดท่ี 4 สามารถทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ 
ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 ไดม้ากกว่า 5% ซ่ึงเป็นผลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานโดยกลุ่มยอ่ยท่ีมีความแตกต่าง
ของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายสูงสุดคือกลุ่มนกัศึกษาท่ีอายนุอ้ยและกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย 
โดยในกลุ่มนกัศึกษาท่ีอายุนอ้ยพบว่า ตวัทาํนายชุดท่ี 1( จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้31% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ ความกลวั
นิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  ตวัทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้27% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ การรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และตวั
ทาํนายท่ีสาํคญัของกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ยคือ ตวัทาํนายชุดท่ี3 ทาํนายความเห็นดว้ยใน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้39.1% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และตัวทาํนายชุดท่ี4 ทั้ ง10 ตัว 
สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้ 47.2% ซ่ึงมากกว่า
การทาํนายจากชุดท่ี 3 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 8.1% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียง
จากมากไปนอ้ย คือ ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 
และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  และในกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ยพบว่า ตวัทาํนายชุดท่ี 1 
(จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้
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32.5% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ ความกลวันิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  ตวัทาํนายชุด
ท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้
25.8% โดยมีตวัทาํนายท่ีสําคญัคือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ตวัทาํนายชุดท่ี3 
ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้35.8% โดยมีตวัทาํนายท่ี
สาํคญัคือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และตวัทาํนาย
ชุดท่ี 4 ทั้ง 10 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยได ้
43.9% ซ่ึงมากกว่าการทาํนายจากชุดท่ี 3 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 8.1% เช่นกนั  
โดยมีตวัทาํนายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปน้อยคือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความกลวั
นิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผ่นดิน  นอกจากน้ียงัพบผลสมมุติฐาน ในกลุ่มย่อยท่ีสาํคญั คือ 
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก และกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดยความแตกต่างของ
เปอร์เซ็นตก์ารทาํนายอยูร่ะหวา่ง 5.4 – 6.2% 
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                กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 31% 

 

 

 

     

 

                                                                                 กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 27% 

                                                                                 

                    กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  39.1% 

 

 

 

 

 

     กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  47.2% 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.6  ผลการวิเคราะห์ท่ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4 

             จิตลกัษณะเดมิ 

1 กลวันิวเคลยีร์ 

2 รับรู้คุณแผ่นดนิ 

สถานการณ์ 

1.  ปทสัถานทางสังคม 

2.  ไว้วางใจรัฐ 

3.  เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์   

จิตลกัษณะเดมิ สถานการณ์และ

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

 1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 2.  กลวันิวเคลยีร์ 

 3 ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 4.  ปทสัถานทางสังคม 

การยอมรับโรงไฟฟ้า   นิวเคลยีร์ 

1.   ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

2.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 

ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ในประเทศไทย 
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ประการท่ีสอง ในตวัแปรตามคือ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ี
ศึกษาอยู่ พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 
ไดม้ากกว่า 5% โดยพบว่า ตวัทาํนายชุดท่ี 1 (จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู่ ได ้27.9% โดยมีตวัทาํนายท่ีสําคญัคือ ความกลวั
นิวเคลียร์และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  ตวัทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความเห็น
ดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ได ้18%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ การ
รับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ตวัทาํนายชุดท่ี3 ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ได ้32.2%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  และตวัทาํนายชุดท่ี 4 ทั้ง 10 ตวั สามารถทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่ได ้38.2% ซ่ึงมากกว่าการทาํนาย
จากชุดท่ี 3 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 6%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความพร้อม
ท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ นอกจากน้ียงั
พบผลสมมุติฐาน ในกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายนุอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษา
นอ้ยและกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดยความแตกต่างของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายอยู่
ระหวา่ง 6.6%-11%  
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สมมติฐานท่ี  4 

 

                กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 27.9% 

 

 

 

      

  

                                                                                 

                                                                                 

                     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4 

จิตลกัษณะเดมิ 

1.  กลวันิวเคลยีร์ 

2.  รับรู้คุณแผ่นดนิ 

สถานการณ์ 

1.  ปทสัถานทางสังคม 

2.  ไว้วางใจรัฐ 

3.  เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์   

จิตลกัษณะเดมิ สถานการณ์และ

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

 1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 2.  กลวันิวเคลยีร์ 

 3.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 4.  ปทสัถานทางสังคม 

การยอมรับโรงไฟฟ้า   นิวเคลยีร์ 

1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

2.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 18.0%

กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  32.2% 

 

ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ในจังหวดัทีศึ่กษาอยู่ 

กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  38.2% 
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ประการท่ีสาม ในตวัแปรตามคือ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั
ภูมิลาํเนาเดิม พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 
ไดม้ากกวา่ 5% โดยพบวา่ ตวัทาํนายชุดท่ี 1 (จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ได ้26.1% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ ความกลวันิวเคลียร์
และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  ตวัทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ได ้18.4% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ การรับรู้
ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ตวัทาํนาย
ชุดท่ี 3 ทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ได ้29.2%  โดยมี
ตวัทาํนายท่ีสําคญัคือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์       
และตวัทาํนายชุดท่ี4 ทั้ง10 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
จงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ได ้34.8% ซ่ึงมากกวา่การทาํนายจากชุดท่ี3 ท่ีมีเปอร์เซนตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม 
เท่ากบั 5.6% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ ความกลวั
นิวเคลียร์ นอกจากน้ียงัพบผลสมมุติฐาน ในกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายนุอ้ยและ กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก โดยความแตกต่างของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายอยูร่ะหวา่ง 9.2%-9.3%  

ประการท่ีส่ี ในตวัแปรตามคือ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิม พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ไดม้ากกวา่ตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 
ไดม้ากกว่า 5% โดยพบว่า ตวัทาํนายชุดท่ี 1( จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ได ้25.8% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ ความกลวั
นิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ได ้17.5%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ด้านนิวเคลียร์ความไวว้างใจรัฐและการเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ ตวัทาํนายชุดท่ี3 ทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ได ้24.2%  โดยมีตวัทาํนายท่ี
สําคญัคือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  และตวั
ทาํนายชุดท่ี4 ทั้ง 10 ตวั สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิม ได ้ 32.2% ซ่ึงมากกว่าการทาํนายจากชุดท่ี 1 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 
6.4%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญั คือความกลวันิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ 
การเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ นอกจากน้ียงัพบผลสมมุติฐาน ในกลุ่มย่อยท่ีสําคญั คือ กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ยและ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสาย
ศิลปศาสตร์ โดยความแตกต่างของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายอยูร่ะหวา่ง 8%-9.8% 
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ประการท่ีห้า ในตวัแปรตามคือ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น
ภูมิลาํเนาเดิม พบผลในกลุ่มรวมว่า ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวั ไม่สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกว่าตวัทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ 
ชุดท่ี 3 ไดม้ากกวา่ 5% แต่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มยอ่ยปรากฏวา่ ตวัทาํนายทั้ง 10 ตวัในชุดท่ี 4 
สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมไดม้ากกว่าตวั
ทาํนายจากชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี 2 หรือ ชุดท่ี 3 ไดม้ากกว่า 5% ซ่ึงเป็นผลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานโดย
กลุ่มยอ่ยท่ีมีความแตกต่างของเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายสูงสุดคือกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย  โดย
พบว่า ตวัทาํนายชุดท่ี 1( จิตลกัษณะเดิม) สามารถทาํนายความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้20.9% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ ความกลวันิวเคลียร์และ
ความเช่ืออาํนาจในตน ตวัทาํนายชุดท่ี 2 (สถานการณ์) สามารถทาํนายความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นได ้10.2% โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัคือ การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
ดา้นนิวเคลียร์การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ และความไวว้างใจรัฐ ตวัทาํนายชุดท่ี3 ทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้21.6% โดยมีตวัทาํนายท่ี
สําคญั คือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และตวัทาํนายชุดท่ี4 ทั้ง10 ตวั สามารถทาํนาย
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิมได ้ 31.5%  ซ่ึงมากกว่าการ
ทาํนายจากชุดท่ี3 ท่ีมีเปอร์เซ็นตท์าํนายสูงสุดในกลุ่ม เท่ากบั 9.9%  โดยมีตวัทาํนายท่ีสาํคญัเรียงจาก
มากไปนอ้ย คือ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ความกลวันิวเคลียร์  การเปิดรับข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์ และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม  นอกจากน้ียงัพบผลสมมุติฐาน ในกลุ่มยอ่ยท่ีสาํคญั คือ 
กลุ่มนกัศึกษาชาย กลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษานอ้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษานอ้ย และ
กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ โดยความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การทาํนายอยู่ระหว่าง 
6.9% – 7.1%  ดงันั้นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4 อยา่งชดัเจนตาม
ภาพท่ี 4.4 
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สมมติฐานท่ี  4 

 

                กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 26.1% 

 

 

 

     

 

                                                                                     กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 18.4% 

                                                                                 

              กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  29.2% 

 

 

 

 

 

     กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  34.8% 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.8  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4

จิตลกัษณะเดมิ 

1.  กลวันิวเคลยีร์ 

2.  รับรู้คุณแผ่นดนิ 

สถานการณ์ 

1.  ปทสัถานทางสังคม 

2.  ไว้วางใจรัฐ 

3.  เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์   

จิตลกัษณะเดมิ สถานการณ์และ

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

 1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 2.  กลวันิวเคลยีร์ 

 3.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 4.  ปทสัถานทางสังคม 

การยอมรับโรงไฟฟ้า   นิวเคลยีร์ 

1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

2.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 

ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ในจังหวดัภูมลิาํเนาเดมิ 
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สมมติฐานท่ี  4     

 

                กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 25.8% 

 

 

 

     

     กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย 17.5% 

                                                                                          

                                                                                 

                    กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  24.2% 

 

 

 

 

 

     กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ย  32.2% 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9  ผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4 

             จิตลกัษณะเดมิ 

1.  กลวันิวเคลยีร์ 

2.  รับรู้คุณแผ่นดนิ 

สถานการณ์ 

1.  ปทสัถานทางสังคม 

2.  ไว้วางใจรัฐ 

3.  เปิดรับข่าวสารนิวเคลยีร์   

จิตลกัษณะเดมิ สถานการณ์และ

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

 1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 2.  กลวันิวเคลยีร์ 

 3.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 4.  ปทสัถานทางสังคม 

การยอมรับโรงไฟฟ้า   นิวเคลยีร์ 

1.  ทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

2.  ความพร้อมทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ 

 

ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีร์ในอาํเภอภูมลิาํเนาเดมิ 
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สมมติฐานที่  4     

 

                    กลุ่มนักศึกษาอายุน้อย 20.9% 

 

 

 

   

        กลุ่มนักศึกษาอายุน้อย 10.2% 

                                                                                 

                                                                                 

                    กลุ่มนักศึกษาอายุน้อย  21.6% 

 

 

 

 

 

      กลุ่มนักศึกษาอายุน้อย  31.5% 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  ผลสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 

             จิตลักษณะเดิม 

1.  กลัวนิวเคลียร์ 

2.  รับรู้คุณแผ่นดิน 

สถานการณ์ 

1.  ปทัสถานทางสังคม 

2.  ไว้วางใจรัฐ 

3.  เปิดรับข่าวสารนิวเคลียร์   

จิตลักษณะเดิม สถานการณ์และ

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

1. ทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ 

2. กลัวนิวเคลียร์ 

3. ความพร้อมที่จะมี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

4. ปทัสถานทางสังคม 

การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

1. ทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ 

2. ความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ 

3. รับรู้ข้อมูลนิวเคลียร์ 

 

ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ในหมู่บ้านภูมิลําเนาเดิม 
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4.1.5  การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที ่5 
 สรุปผลตามสมมติฐานท่ี 5  การอ่านสารชกัจูง  การเขียนสารชกัจูง ตวัแปรกลุ่มจิตลกัษณะ
เดิม 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออาํนาจในตน การ
รับรู้คุณความดีแผ่นดินและความกลวันิวเคลียร์  ส่วนกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร  คือ การรับรู้
ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความเห็นดว้ย ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 แห่งไดแ้ก่ ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ี
นักศึกษากาํลงัศึกษาอยู่ ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม ผา่นทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะ
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

สมมติฐานน้ีถูกทดสอบดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น สมมติฐานน้ีไม่มีความกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษจึ์งไดท้าํการปรับโมเดลจนไดโ้มเดลท่ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
(ตารางท่ี 3.17 ในบทท่ี 3) จากโมเดลท่ีปรับแลว้ในการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในงานวิจยัน้ีพบผล
ท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน กล่าวคือ พบตวัแปรการจดักระทาํ ตวัแปรจิตลกัษณะ ตวัแปรสถานการณ์
บางตวัมีอิทธิพลทางตรงไปยงัตวัแปรตามต่างๆ ดงัท่ีคาดไว ้โดยพบผลท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 ประการท่ีหน่ึง นกัเรียนท่ียิง่มีการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก ยิง่มีความกลวั
นิวเคลียร์นอ้ย ยิ่งไดอ่้านสารชกัจูง   ยิ่งมีการรับรู้คุณความดีแผน่ดินมาก ยิ่งมีความไวว้างใจรัฐมาก 
ยิง่ไดเ้ปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์นอ้ย  และยิ่งไดเ้ขียนสารชกัจูง  นกัเรียนเหล่าน้ีก็ยิง่มีทศันคติท่ีดี
ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 53% และท่ีสําคญัมีอิทธิพลทางออ้มโดยผ่านตวัแปร 
ทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปสู่ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  

นอกจากน้ียงัพบว่าทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรเชิง
เหตุคือ  การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ เป็นลาํดบัท่ี 1 ซ่ึงพบผลสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์
แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นทาํนาย และตวัทาํนาย
ท่ีสาํคญั 3  ชุดของตวัแปรท่ีถูกทาํนายคือทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พบผลว่า การรู้ปทสัถาน
ทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ เป็นตวัทาํนายลาํดบัท่ี 1 (ตารางท่ี 3.10 ในบทท่ี 3) ซ่ึงหมายถึง นกัศึกษาท่ี
ยิง่มีการรู้ปทสัถานดา้นนิวเคลียร์มาก นกัศึกษาผูน้ั้นยิ่งเป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนยันา เพช็รอินทร์ (2555) ท่ีพบว่าการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
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นิวเคลียร์จากสถานศึกษาเป็นตวัแปรเชิงเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น
ลาํดบัท่ี 1 และเป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญัเช่นกนัในการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 

ประการท่ีสอง นกัเรียนท่ียิ่งมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก ยิ่งมีการรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มาก  ยิง่ไม่ไดอ่้านสารชกัจูง  ยิง่มีความไวว้างใจรัฐมาก  นกัเรียนเหล่าน้ีก็ยิง่
มีความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย โดยตวัแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกนัอธิบาย
ความแปรปรวนของพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้77%และมีอิทธิพลทางออ้มโดยผา่นตวัแปร 
ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปสู่การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยและการ
ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่
 นอกจากน้ียงัพบว่าความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปร
เชิงเหตุคือ  การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ เป็นลาํดบัท่ี 1 ซ่ึงพบผลสอดคลอ้งกบัการ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นทาํนาย 
และตวัทาํนายท่ีสาํคญั 3  ชุดของตวัแปรท่ีถูกทาํนายคือความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พบผล
ว่า การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ เป็นตวัทาํนายลาํดบัท่ี 1 (ตารางท่ี 3.11ในบทท่ี 3)ซ่ึง
หมายถึง นกัศึกษาท่ียิง่มีการรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์มาก นกัศึกษาผูน้ั้นยิง่เป็นผูท่ี้มีความ
พร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ยเช่นกนั 

 
4.2  สรุปผลการวจิยัทีสํ่าคญันอกเหนือสมมตฐิาน 
 

ในส่วนน้ีจะไดท้าํการเสนอผลการวิจยัท่ีนอกเหนือสมมติฐานดงัน้ี   
  

4.2.1 ผลของเปอร์เซ็นต์การทาํนายทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์กบัปัจจัยทางด้านจิต
ลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะเดิมร่วมกบัสถานการณ์ในกลุ่มรวม ดงัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในกลุ่มรวมได ้37.2% ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ยความกลวันิวเคลียร์ การรับ
รู้คุณความดีแผน่ดินและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
 ประการท่ีสอง กลุ่มตวัแปรสถานการณ์ สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ในกลุ่มรวมได ้ 39.9% ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสําคญัประกอบไปดว้ย การรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้น
นิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์     
 ประการท่ีสาม กลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ สามารถทาํนายทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได ้ 47.6% ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ย การรับรู้ปทสัถานทางสังคม
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ดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน  
     

4.2.2 ผลของเปอร์เซ็นต์การทาํนายความพร้อมทีจ่ะมีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์กบัปัจจัยทางด้าน
จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะเดิมร่วมกบัสถานการณ์ในกลุ่มรวม ดงัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง กลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะเดิม สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในกลุ่มรวมได ้36.7%  ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ย ความกลวันิวเคลียร์ การรับ
รู้คุณความดีแผน่ดินและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
 ประการท่ีสอง กลุ่มตวัแปรสถานการณ์ สามารถทาํนายความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในกลุ่มรวมได ้41% ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ยการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้น
นิวเคลียร์ ความไวว้างใจรัฐ และการเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์     
 ประการท่ีสาม กลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์  สามารถทาํนายความพร้อมท่ี
จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกลุ่มรวมได ้47.5% ซ่ึงตวัทาํนายท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ยการรับรู้ปทสัถาน
ทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์  ความไวว้างใจรัฐ และการรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 
       

4.2.3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความพร้อมที่จะมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับความเห็นด้วยในการให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสถานที่
ต่างๆ  ดงัน้ี  

ประการท่ีหน่ึง ทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับความเห็นด้วยในการให้สร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสถานท่ีต่างๆดงัน้ี ความเห็นดว้ยให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
(r=.64) ความเห็นดว้ยใหส้ร้างในจงัหวดัท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่(r=.54) ความเห็นดว้ยใหส้ร้างใน
จงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม (r= .50) ความเห็นดว้ยในการใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอท่ีเป็น
ภูมิลาํเนาเดิม (r=.47) ความเห็นดว้ยในการให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นท่ีเป็นภูมิลาํเนา
เดิม (.42) 
 ประการท่ีสอง ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กบัความเห็นดว้ยในการให้สร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสถานท่ีต่างๆดงัน้ี ความเห็นดว้ยให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
(r=.63) ความเห็นดว้ยใหส้ร้างในจงัหวดัท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่(r=.56) ความเห็นดว้ยใหส้ร้างใน
จงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาเดิม (r= .53) ความเห็นดว้ยในการใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอท่ีเป็น
ภูมิลาํเนาเดิม (r=.48) ความเห็นดว้ยในการให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้นท่ีเป็นภูมิลาํเนา
เดิม (r=.44) 
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ภาพที่ 4.11  แสดงผลการวิจัยที่นอกเหนือสมมติฐาน 

 

4.3  ข้อดีและข้อจํากัดของการวิจัย 

 

ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจํากัดในงานวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

 

 4.3.1   ข้อดีในการวิจัย 

 ประการที่หนึ่ง  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่สามารถพิสูจน์ความเป็นสาเหตุและผล

ของการจัดกระทํา  2 รูปแบบคือการอ่านสารชักจูงและการเขียนชักจูง ท่ีมีต่อทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ และความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาปริญญาตรี 

กลุ่มรวม 36.7% 

r = .56 

r = .44 

r = .48 

r = .53 

r = .63 

r = .47 

r = .64 

r = .42 

r = .50 

r = .54 

กลุ่มรวม 39.9% 

สถานการณ์สมทบ 

1. การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน

นิวเคลียร์ 

2. ความไว้วางใจรัฐ 

3. การเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ 

จิตลักษณะเดิม 

1. ความกลัวนิวเคลียร์ 

2. การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน 

3. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

จิตลักษณะเดิม+สถานการณ์สมทบ 

1. การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน

นิวเคลียร์ 

2.  ความกลัวนิวเคลียร์ 

3. การเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ 

4. ความไว้วางใจรัฐ 

5. การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน 

กลุ่มรวม 41% 

กลุ่มรวม47.5% 

กลุ่มรวม 47.6% 

กลุ่มรวม 37.2% 

ทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ 

ความพร้อมที่จะมี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ

ไทย 

ความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดที่

ศึกษาอยู่ 

ความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัด

ภูมิลําเนาเดิม 

ความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอําเภอ

ภูมิลําเนาเดิม 

ความเห็นด้วยในการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บ้าน

ภูมิลําเนาเดิม 
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 ประการท่ีสอง  งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากงานวิจยั
ท่ีผา่นมาส่วนใหญ่จะศึกษาถึงระดบัการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่งานวิจยัน้ีมีการบูรณาการสาขา
จิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของสารชกัจูง ท่ีมีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทาํให้
ทราบมากข้ึนไปถึงวิธีการสร้างความยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 ประการท่ีสาม งานวิจยัทดลองน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างต่อกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กว่าจาํนวนตาม
มาตรฐานมากทาํให้ผลการทดลองมีความแม่นยาํยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใน
จงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกของประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นเขตใกลท้ะเลอนัมีความเหมาะสมต่อการ
สร้างโรงฟ้านิวเคลียร์จึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความใกลเ้คียงกับการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต 
  ประการท่ีส่ี เป็นงานวิจยัท่ีมีการศึกษาตวัแปรตามมากถึง 7 ตวัแปร กล่าวคือ ทศันคติท่ีดีต่อ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย ความเห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัท่ีศึกษาอยู ่
ความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม ความเห็นดว้ยในการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม และความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
หมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม ซ่ึงทาํใหท้ราบผลการวิจยัท่ีกวา้งรอบดา้นยิง่ข้ึน 
 

4.3.2  ข้อจํากดัในการวจัิย 
ควรมีการเปรียบเทียบผลการวิจยัในระยะยาวเพื่อทาํใหท้ราบวา่สารชกัจูงสามารถทาํให้

นกัศึกษามีการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดใ้นระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
 

4.4  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัต ิ
  

สาํหรับขอ้เสนอแนะในการพฒันา จะเห็นไดว้่า สารชกัจูงในงานวิจยัน้ี มีประสิทธิผลใน
การเปล่ียนทศันคติและความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ดงันั้นหน่วยงานท่ีตอ้งการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่นกัศึกษาปริญญาตรี สามารถใชส้ารชกัจูงน้ี ซ่ึงมี
ความยาวไม่มาก จึงใชเ้วลาอ่านไม่นาน ในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายน้ี ประกอบกบักิจกรรม
อ่ืนๆ ได ้  

สาํหรับตวัแปรท่ีพบว่ามีความสําคญัอย่างมากต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ การ
รับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์ กล่าวคือนักศึกษาท่ีมีการรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้าน
นิวเคลียร์มากจะยิ่งมีการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ย ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้บุคคลท่ีมี
บทบาทต่อการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ของนกัศึกษาและเยาวชน เช่น ผูป้กครองและ
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ครูไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือการเป็นแบบอย่างท่ีดีและการส่ือสารใน
เชิงสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงการรณรงคใ์ห้สถานศึกษาให้ความสาํคญัต่อการ
ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเทคโนโลยนิีวเคลียร์และการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั 

รวมทั้ งยงัมีขอ้สังเกตว่า อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์ เป็นทางลบกับ
ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ อิทธิพลของการรับข่าวสารในเชิงการจดักระทาํ นัน่คือ การ
อ่านสารชกัจูง กลบัมีอิทธิพลทางบวกกบัทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ดงันั้น จึงอาจเป็นไปได้
ว่า การไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นระบบดงัเช่นสารชกัจูง มากกว่าการไดรั้บข่าวสารจากส่ือทัว่ไปท่ีไม่เป็น
ระบบ ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จึงควรใช้หลกัทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม และทนัสมยัแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   

นอกจากน้ี ความไวว้างใจรัฐ เป็นตวัแปรสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทศันคติและความพร้อม
ท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความไวว้างใจรัฐน้ียงัมีบทบาทสําคญัในกลุ่มนักศึกษาหญิง ซ่ึงใน
สัดส่วนประชากรแลว้ ผูห้ญิงมีมากกว่าผูช้าย และมีความเป็นห่วงกงัวลดา้นชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
มากดว้ย ดงันั้นการเสริมสร้างความไวว้างใจรัฐ โดยการให้ไดรั้บทราบข่าวสารการทาํงานของรัฐ 
และอยูใ่นหมู่สังคมท่ีมีความไวว้างใจรัฐมาก การพฒันาความไวว้างใจรัฐในนกัศึกษาเหล่าน้ีก็จะมี
มากข้ึน  
 

4.5  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยั 
 
จากการพบผลการศึกษาท่ีตรงกนัของการวิจยัเร่ืองน้ีทั้งในอดีตและปัจจุบนัว่านกัศึกษาท่ีมี

การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์มากจะมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากดว้ยนั้น ทาํ
ให้การวิจยัในอนาคตจึงควรให้การสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการใชส้ารชกัจูงในกลุ่มบุคคลท่ีมี
บทบาทต่อการรับรู้ปทสัถานทางสังคมดา้นนิวเคลียร์ของเยาวชน เช่น ผูป้กครอง ครู อาจารย ์เพื่อ
ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 

นอกจากน้ีผลการวิจยัในเร่ืองน้ีและในอดีต แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่า การอ่านสารชกัจูง 
มีประสิทธิผลมากกวา่การเขียนชกัจูง โดยเฉพาะในประเด็นของการเปล่ียนทศันคติและความพร้อม
ท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ดงันั้นจึงควรพฒันาสารชกัจูงต่อไปโดยการทาํวิจยัเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
สารชกัจูงท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนอาจทดลองวิธีการชกัจูงใหม่ๆ เช่น การโตว้าที หรือ
การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นตน้ วา่จะมีประสิทธิผลในการชกัจูงมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ียงัควร
ปรับเปล่ียนเน้ือหาของการชักจูง โดยเน้นเร่ืองความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหลกั 
เพราะประชาชนโดยทัว่ไปยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีสูง   



151 
 

 
บรรณานุกรม 

 
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  2554.  รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2554.  กระทรวง

พลังงาน.  ค้นวันที่ 5 ธันวาคม 2555 จาก http://www.dede.go.th/dede/ 

images/stories/stat_dede/electric54_1.pdf 

กองวิศวกรรมนิวเคลียร์.  2541.  130 คําถาม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์.   กรุงเทพฯ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย.   

กุหลาบ  ไทรโพธิ์ภู่.  2546.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์.     

ข่าวเศรษฐกิจ.  2555 (4 ธันวาคม).  จวก'เพ้ง'เพิ่มความเสี่ยงด้านพลังงาน.  ไทยโพสต์: 3.  ค้นวันที่ 4 

ธันวาคม 2555 จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1543120 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.  2550.  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

ครั้งที่ 4/2550 (ครั้งที่ 113)  ค้นวันที่ 5 ธันวาคม 2555 จาก 

http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-113.htm 

คาร์บอน, แม็กซ์.  2549.  พลังงานนิวเคลียร์ วายร้ายหรือเหยื่อความเชื่อ.  แปลจาก Nuclear Power: 

Villain or Victim? Our Most Misunderstood Source of Electricity.  โดย พงศาล        

มีคุณสมบัติ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

จิราวุฒิ อนุสรณ์นรการ.  2546.   งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับความไว้วางใจทางการ

เมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง.  ยะลา: สถาบันราชภัฏยะลา. 

ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร.  2547.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2531.  การวัดและการวิจัยทัศนคติท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาการ.  วารสาร

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์,  5 (มิถุนายน): 62-81. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2536.  จุดนัดพบของจิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา ที่สาเหตุและ

ผลของการอบรมเลี้ยงดู.   กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     

ศรีนรินทรวิโรฒ  

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  2544.  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  :  การวิจัยและการพัฒนาบุคคล.  พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



152 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2547.   แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีจิตพัฒนา.  ใน การสัมมนา เรื่อง 

“ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทย เร่งไข  ปัญหา ร่วมพัฒนาเยาวชน”  ณ โรงแรม มิ

ราคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 2-3 กันยายน 2547.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ระบบพฤติกรรมไทย.  หน้า 1-17. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2550.  ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝ่ รู้และใฝ่ ดีของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น ตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม.  เสนอต่อคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2551.  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดจิตลักษณะแบบพหุระดับ ในบริบท

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.   รายงานการวิจัย  เสนอต่อทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภทบูรณาการจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคณะ.  2536.  ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของ

นักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางป้องกัน.  รายงานการวิจัย  

เสนอต่อสํานักคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ วุฑฒิ พันธุมนาวิน.  2555.  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทัศนคติที่ดี

ต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี.   เสนอต่อคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยชินวัตร. 

ดุจเดือน พันุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง.  2547.  รายงานการวิจัย ปัจจัยเชิงเหตุและผลของ

พฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: 

โครงการแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ. 

ทวีวัฒน์ บุญชิต.  2530.  ผลของการชักจูงโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการเปลี่ยนเจตคติ.  

ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร. 

ธนรัตน์ เก่งสกุล.  2548.  อิทธิพลของการเขียนชักจูงตนเอง การได้รับสารชักจูงที่มีผลต่อความ

ต้ังใจใฝ่ รู้ในภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 2.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

นพนธ์ สัมมา.  2523.  จิตลักษณะสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ นวกรรมทางการเกษตร.  

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



153 

นรา  จันชนะกิจ.  2548.  ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง ครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา.  ภาคนิพนธ์

คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

นัยนา เพ็ชร์อินทร์.  2555.  อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษา

ปริญญาตรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

บุณฑริกา ราชอาจ.  2548.  อิทธิพลของการชักจูงตามแนวของLickonaที่มีต่อการยอมรับที่จะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์. 

พัชรี รัตนพนธ์. 2551. สถานการณ์ทางสงคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมด้านการ 

วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลยราชภัฎสวนสุนันทา ปริญญานิพนธ์วท.ม.  

 (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

พิบูล ทีปะปาล.  2550.  พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. 

ไพรินทร์  ขัดธิพงษ์.  2553.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของ นิสิต

นักศึกษาปริญญาตรี.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

รวิกาญจน์  เดือนดาว.  2546.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างมีมารยาท

และปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก.   ภาคนิพนธ์               

คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

รุจิเรศ พิชิตานนท์.  2546.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียน

วัยรุ่นตอนปลาย.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. 

ลินดา สุวรรณดี.  2543.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

วรรณะ บรรจง.  2546.  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของครูภาคใต้.  รายงานการวิจัย เสนอต่อการวิจัยในโครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและ

พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

วุฑฒิ พันธุมนาวิน.  2553.  พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน.  วารสารพัฒนาสังคม.  

12 (มิถุนายน): 93-120. 



154 

วุฑฒิ พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2552ก.  ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์: 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  วัฒนธรรมความปลอดภัย  และการยอมรับ.  วารสาร

พัฒนาสังคม.  11 (ธันวาคม): 114-141. 

วุฑฒิ พันธุมนาวิน และ ดุจเดือนพันธุมนาวิน.  2552ข.  กากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์: ผลกระทบ การ

จัดการ และการตอบสนองทางสังคม.  วารสารพัฒนาสังคม.  11 (เมษายน): 1-24. 

ศุภชัย  สุพรรณทอง.  2544.  ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้ง

อย่างมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ.   ภาคนิพนธ์ คณะพัฒนาสังคม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุทธิดา ทองศฤงคลี.  2548.  ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง บ้าน โรงเรียน และจิตลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 2.          

ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

สุพัตรา เติมคุนานนท์.  2553.  อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์.  

สุภาสิณี  นุ่มเนียม.  2546.  ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุมิตตรา เจิมพันธ์.  2545.  จิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุวพันธ์ นิลายน.  2554.  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สุวินัย ภรณวลัย.  2548.  การปรับโครงสร้างเชิงลึก.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.  

อรทัย  มีสวัสดิ์.  2542.  อิทธิพลของการใช้สารชักจูงที่มีต่อความพร้อมของบุคคลในการที่จะใช้

บริการของธนาคาร.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อุบล  เลี้ยววาริณ.  2551.  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดจิตลักษณะด้านการรับรู้คุณความดี  แบบ

พหุมิติ.   รายงานการวิจัย  เสนอต่อการวิจัยประเภทบูรณาการจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

Ajzen, Icek, and Fishbein, Martin.  1980.  Understanding Attitudes and Predicting Social 

Behavior.  Newjersey: Prentice-Hall. 

Anastasi, Anne and Urbina,Susana.  1997.  Psychology Testing.  NJ: Prentice Hall. 



155 

Bronfman,N.C., Vazquez,E.L, Gutierrez,V.V., and Cifuentes,L.A.  1995.  Trust Acceptance and 
Knowledge of Technological and Environmental Hazards in Chile. Journal of Risk 
Research.  11 (6): 755-753. 

Choi, S., Jun, E., Hwang, I., Starz, A., Mazour, T.,  Chang, S.,and  Burkart, A.R.  2009.  Fourteen 
Lessons Learned from the Successful Nuclear Power Program of the Republic of 
Korea.   Energy Policy.  37 (September):  5494-5508. 

Dillion,A. &Morris, M.G.  1996.  User Acceptance of Information Technology: Theories and 
Models.  In M. Williams (ed.).  Annual Review of Information Science and 
Technology.  31: 3-32. 

Dillon, A.  2001.  Beyond Usability: Process, Outcome and Affect in Human-computer 
Interactions.  Canadian Journal of Library and Information Science.  26 (March): 
57-69 

Duchduen Bhanthumnavin and  Vutthi Bhanthumnavin.  2010.  Norms and Technical 
Knowledge Contributing to Acceptance of Nuclear Power Innovation in Young 
Thai Adults.  Full manuscript. The First International Conference on Technical 
Education (ICTE 2009), January 21-22, 2010. Bangkok: KingMongkut’s University 
of Technology at North Bangkok. 

Eagly, A.H., & Chaiken, S.  1993.  The Psychology of Attitude.  New York: Harcourt Brace  
Joranovich College.  

Fishbein, M., & Ajzen, I.  1975.  Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to 
Theory and Research.  Reading, MA: Addison-Wesley. 

Fishbein, M., & Ajzen, I.  1981.  Attitudes and Voting Behaviour: An Application of the Theory 
of Reasoned Action.  In  Progress in Applied Social Psychology.   G. M. 
Stephenson & J. M. Davis (Eds.).  Vol. 1. Chichester [England]: John Wiley & Sons.  
Pp. 95-125.  

Fox, E.R.W.  1987.  Fear of the Unknown.  Western Journal of Medicine.  146 (March): 759-
760 

Heffron, R.J. 2012. Romanian Nuclear New Build: Progress Amidst Turbulence 1990-2010. 
Progress in Nuclear Energy.  56 (April): 43-60. 

Hogg, M.A.& Vaughan, G.M.  2005.  Social Psychology: An introduction.  NY: Prentice Hall.  



156 

Hore-Lacy, I.  2006.  Nuclear Energy in the 21st Century.  Canada: World Nuclear University 
Press.  

Jewell, J.  2011.  Ready for Nuclear Energy? An Assessment of Capacities and Motivations for 
Launching New National Nuclear Power Programs.  Energy Policy.  39 (March): 
1041-1055. 

Kretch, D., Crutchfield, R.S. and Ballachey, E.L.  1962.  Individual in Society: A Textbook of 
Social Psychology.  New York: McGraw-Hill.  

McGuire, W. J.  1969.  The Nature of Attitudes and Attitude Change. In The Handbook of 
Social Psychology.   2 nd ed. G. Linzay and E. Aronson, eds. Cambridge: Addison 
and Wesley.  Pp. 136-314. 

Michael, S., Nathalie, S., Hans, K., and Carmen, K.  2008.  Perceived Risks and Perceived 
Benefits of Different nanotechnology Foods and Nanotechnology Food Packaging.  
Appetite.   51 (September): 283-290. 

Mordini, Milio.  2007.  Technology and Fear.  TRENDS in Biotechnology.  25 (12): 544-546. 
Nuclear Energy Agency.  2008.  Nuclear Energy Outlook.  Paris, France: OECD.  
Nunnally, J., and  Bernstein, I.H.  1994.  Psychometric Theory. 3rded.  New York: McGraw Hill.  
Ostrom, T.M.  1969.  The Relationship Between the Affective, Behavioral, and Cognitive 

Components of Attitude.  Journal of Experimental Social Psychology.   5 
(January): 12-30.  

Otway, H.J., Maurer, D., & Thomas, K.  1978.  Nuclear Power: The Question of Public 
Acceptance. Futures.  10 (April): 109-118. 

Otway, H.J., & Fishbein, M.  1976.  The Determinants of Attitude Formation: An Application 
to Nuclear Power.  IIASA-RM-76-80.  Laxenburg, Austria: International Institute 
for Applied Systems Analysis. 

Pierce, J.L., Gardner, D., and Dunham, R.B.  2002.  Management and Organizational 
Behavior: An Integrated Perspective.  MA: South-Western College Publishing. 

Rizwan,M., Gillani, S.U.A., Azhar, M.S., Mir, I.S. Saboor, S., and Jan, M.A.  2012.  Incoporating 
Internal Locus of Control in Technology Acceptance Model : A Study from Pakisan. 
American Journal Scientific Research.   Pp. 61-83. 



157 

Rogers, E.M. & Shoemaker, F. F.  1971.  Communication of Innovations: A Cross-Cultural 

Approach.  2 nd ed.  New York: The Free Press. 

Roger, E.M.  1983.  Diffusion of Innovations.  3rd ed..  New York: The Free Press.   

Rosenberg and Hovland.  1960.  Cognitive, Affective, and Behavioral Component of Attitude. In 

C.I. Hovland, and M.J. Rosenberg, eds.  Attitude Organization and Change.    

New Haven, Connecticut: Yale University Press. 

Showers,D. & Shrigley, R.  1995.  Effects of Knowledge Persuasion on High School 

Students’Attitudes Toward Nuclear Power Plant.  Journal of Research in Science 

Teaching.  32 (January): 29-43. 

Siegrist, M., & Visschers, V.H.M. 2012.  Acceptance of nuclear power: The Fukushima Effect. 

Energy Policy. 18 (August).  Advance online Publication.  Retrieved December 30, 

2012  from ScienceDirect. 

Sommers, F.G., Goldberg, S., Levinson, D., Ross, C. & LaCombe, S.  1985.  The Nuclear Threat 

and Canadian Children.  Canadian Journal of Public Health.  76 (May-Jun): 154-

156.  

Swaton, E., & Renn, O.  1984.  Attitudes Towards Nuclear Power: A Comparison Between 

Three Nations.  International Institute for Applied Systems Analysis. A-2361 

Laxenburg, Austria.  

Van der Pligt, J., Van der Linden, J., Ester, P.  1982.  Attitudes to Nuclear Energy: Beliefs, 

Values and False Consensus.  Journal of Environmental Psychology.  2 (3): 221-

231. 

Vutthi Bhanthumnavin and  Duchduen Bhanthumnavin.  2010.  Knowledge  Dimensions and 

NPP Sites Acceptance in Thai University Students: Implications for Knowledge 

Management.  Full Manuscript in Proceedings of the 1st International Conference 

on Technical  Education (ICTE2009) January 21-22, 2010 Bangkok: ICTE. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

159

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบวดัในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

160

การวจัิยคร้ังนี ้แบ่งออกเป็นตวัแปรการจัดกระทาํดั้งนี ้
1.  สารชกัจูงแบบอ่านเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
2.  สารชกัจูงแบบเขียนเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
3.  สารควบคุมแบบอ่าน (การเรียนภาษาองักฤษ) โดย ธนะรัตน์ เก่งสกลุ (2548) 
4.  สารควบคุมแบบเขียน (การเรียนภาษาองักฤษ) โดย ธนะรัตน์ เก่งสกลุ (2548) 

 
การใช้แบบวดัประกอบด้วย 12 ชุดคาํถาม ดังนี ้
 

ชุดที ่ ช่ือแบบวดั ช่ือตัวแปร 

1* ส่ิงท่ีฉนัรับทราบ ตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับสาร 
2* ความคิดเห็นและความรู้สึกของฉนั ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
3* ความพร้อมของฉนั ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
4 รัฐกบักิจการดา้นพลงังาน ความไวว้างใจรัฐ 
5 ความคิดเห็นของคนรอบขา้ง การรับรู้ปทสัถานทางสงัคมดา้นนิวเคลียร์ 
6 ประสบการณ์ท่ีฉนัรับรู้ การเปิดรับข่าวสารดา้นนิวเคลียร์ 
7 ขอ้มูลทัว่ไป ลกัษณะทางชีวสงัคมภูมิหลงั 
8* ฉนักบัเทคโนโลยนิีวเคลียร์ ความกลวันิวเคลียร์ 
9 ฉนักบัส่ิงรอบตวั การรับรู้คุณความดีแผน่ดิน 
10 ปัจจุบนัและอนาคต ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
11 ความเช่ือของขา้พเจา้ ความเช่ืออาํนาจในตน 
12 รูปแบบและเป้าหมายการทาํงาน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

 
หมายเหตุ:  *แบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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คําชี้แจง 
 

เรียน  นิสิตนักศึกษาทุกท่าน 

 ขอแสดงความยินดีท่ีท่านได้รับเกียรติเป็นผู้แทนนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการเข้าร่วม

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการมีเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่อลดปัญหาวิกฤตพลังงานของประเทศไทย 

ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามนี้ด้วยตัวของท่านเองให้ครบทุกข้อ  เพราะ

ข้อมูลที่ท่านให้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้แนวทางที่สําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตด้านพลังงาน

ของชาติ  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  การวิเคราะห์ข้อมูลจะทําในรูปของกลุ่มเท่านั้น ข้อมูลรายบุคคล

จะไม่ถูกนําไปเผยแพร่ใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนลงมือตอบโปรดอ่านวิธีการตอบที่แนะนํา เพื่อจะทําให้ท่านเข้าใจและ

สามารถตอบได้รวดเร็วและตรงกับตัวท่านมากที่สุด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และ

ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                                    นางสาว ณัฐวดี  ปัญญาสกุลวงศ์                      

                                                                                                           คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                                           

                                                                                                           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                          
  

แนะนําวิธีตอบแบบวัด 
คําแนะนํา 
 เพื่อที่ท่านจะตอบแบบสอบถามชุดนี้ได้อย่างรวดเร็ว   ผู้วิจัยขอเสนอแนะวิธีการตอบดังนี้ 

ขั้นที่ 1   อ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ 

ขั้นที่ 2   ขอให้ท่านคิดว่า  ข้อความนี้ เป็น “จริง”  หรือ “ไม่จริง”  

              สําหรับท่าน 

ขั้นที่ 3   ถ้า “จริง” ขอให้คิดว่า เป็นจริงมากน้อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ 

            1) จริงเล็กน้อย      ขีด        ท่ี “ค่อนข้างจริง” 

            2) จริงปานกลาง    ขีด        ท่ี “จริง” 

            3) จริงมาก            ขีด        ท่ี “จริงที่สุด” 

            ถ้า “ไม่จริง” ขอให้คิดว่า ไม่จริงมากน้อยเพียงใด  มี 3 ระดับ คือ 

            1) ไม่จริงเล็กน้อย    ขีด       ท่ี “ค่อนข้างไม่จริง” 

            2) ไม่จริงปานกลาง  ขีด       ท่ี “ไม่จริง” 

            3) ไม่จริงมาก          ขีด       ท่ี “ไม่จริงเลย” 

ตัวอย่างเช่น 

1. ข้าพเจ้าชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าว 

                                                                       :                                                                        . 
           จริงที่สุด                        จริง                           ค่อนข้างจริ ง           ค่อนข้างไม่จริ ง              ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
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ประเทศไทยกําลังจะขาดแคลนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้ า 
 

สังคมในอนาคตเป็นสังคมของการมีคนสูงวัยเป็นจํานวนมาก  ถ้าน้องนําญาติที่เป็นพ่อแม่พี่น้องของเรา

ไปโรงพยาบาล  แต่เกิดไฟฟ้าดับขึ้นมาเป็นเวลานาน  เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ใช้การ

ไม่ได้ หรือทําการผ่าตัดไม่ได้ คนที่เรารัก และโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน ICUก็จะอาการทรุดลงก็ได้  รวมทั้งในอนาคต 

น้องๆ อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้ าสักคัน หรืออยากนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงกันใช่มั๊ย  ซ่ึงเครื่องยนต์เหล่านี้ต้อง

ใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก  แล้วน้องๆ เคยคิดไหมว่า เราจะเอาพลังงานไฟฟ้ามาจากไหนกันดี  น้องๆทราบ

หรือไม่ว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าในประเทศไทยกําลังจะหมดไป ประเทศของเราจึงต้องหา

พลังงานทดแทน เช่น พลังงานนํ้า แสงอาทิตย์ หรือลม แต่พลังงานเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอ และมีข้อจํากัดในเรื่อง

ต้นทุนที่สูง รวมทั้งผลิตไฟฟ้าได้น้อย  แต่ยังมีพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่ช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวได้  เนื่องจาก

เป็นพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากได้ตลอดเวลา(1) พลังงานที่ว่านี้ก็คือ พลังงานนิวเคลียร์ 

(Nuclear energy) 
 

พลังงานนิวเคลียร์ ไม่ใช่ ระเบิดปรมาณู 
น้องๆหลายคนพอเห็นคําว่า “นิวเคลียร์ “ อาจแปลกใจ

และนึกไปถึงระเบิดปรมาณู  แต่จริงๆแล้ว พลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ใน

การผลิตกระแสไฟฟ้ า ไม่ใช่ ระเบิดปรมาณูแต่อย่างใด  เพราะ
ระเบิดปรมาณูต้องใช้ยูเรเนียมบริสุทธิ์มากกว่า 90%  แต่น้องๆ รู้มั้ย

ว่า  พลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น ใช้เชื้อเพลิง

ที่มีธาตุยูเรเนียมเข้มข้นเพียง 3% ถึง 10% เท่านั้น (2)    

 

พลังงานนิวเคลียร์ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ได้ 
“จริงหรือเปล่าเนี๊ยะ” คงจะเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในใจน้องๆ หลายคน   คําตอบคือ “จริงแท้แน่นอน” 

เพราะพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่สะอาด ควันสีขาวท่ีออกมาจากปล่อยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพียง

ไอนํ้าที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษใดๆ(3) จึงไม่ก่อมลพิษทางอากาศและไม่ก่อสภาวะเรือน

กระจก ซ่ึงต่างจากพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ โดยเฉพาะถ่านหินที่กลับปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมากว่า 57 เท่าของ

พลังงานนิวเคลียร์ ในมุมมองใหม่
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พลงังานนิวเคลยีร์ แมก้ระทัง่หน่ึงในผูจ้ดัตั้งกลุ่มGreen Peace และนกัส่ิงแวดลอ้มรางวลั Blue Planet ยงัยกยอ่ง
พลงังานนิวเคลียร์เลย วา่เป็นทางออกเดียวท่ีช่วยใหเ้ราหลุดพน้จากปัญหาภาวะโลกร้อนได ้(4)  

 

หมดกงัวลเร่ืองรังสี เพราะไม่มีอนัตรายน้อยกว่าทีค่ดิ 

น้องๆ หลายคนคงเคยข้ึนเคร่ืองบินนะคะ ทราบหรือไม่ว่า หากเราเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซี
ถึงลอสแองเจอลิส หรือเทียบไดจ้ากการบินระหวา่งกรุงเทพฯ ไปโตเกยีว เพยีงคร้ังเดยีว จะทาํใหเ้ราได้รับรังสีมาก
ถึง 50 เท่าของการอยู่ในบ้านเรือนที่ติดกบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เป็นเวลา 1 ปี (6) นอกจากน้ีการถ่ายเอก็ซเรย์ทรวงอก
คร้ังหน่ึงๆ นอ้งๆ ก็ได้รับรังสีมากกว่าถึง 80 เท่า(7)  เม่ือเทียบกบัการอยูใ่นบา้นเรือนท่ีติดกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เป็นเวลา 1 ปีดว้ย  รู้อยา่งน้ีแลว้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ไม่น่ากลวัอยา่งท่ีคิดนะซิ  และยงัมีการศึกษาพบวา่ คนที่อยู่
ในบ้านเรือนใกล้กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน  ได้รับรังสีสูงกว่า 100 เท่า ของคนท่ีอยู่ในบา้นเรือนติดกบัโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เพราะรังสีปนมากับควนัท่ีถูกปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนั่นเอง(8) และท่ีสําคญัน้องทราบ
หรือไม่ว่าการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ การดูโทรทศัน์ การใชไ้มโครเวฟ ก็ทาํให้เราไดรั้บรังสีกนัอยู่แลว้ทุกวนั  
ดงันั้นเราจึงมัน่ใจไดรั้งสีอนันอ้ยนิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ไดท้าํใหเ้ราไดรั้บอนัตรายแต่อยา่งใด 

 

มัน่ใจในความปลอดภยั กบั ความก้าวหน้าลํา้ยุคทางเทคโนโลยพีลงังานนิวเคลยีร์  
ปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะระบบ

อตัโนมัติป้องกนัการผดิพลาด ท่ีไม่ตอ้งใชค้นควบคุม เพราะหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ก็ตามระบบจะสั่งใหห้ยดุ
การเดินเคร่ืองเองทนัที นอกจากน้ี ยงัมีระบบความปลอดภยัอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างอาคารรูปโดมที่มีความหนาถึง  
25 เซนตเิมตร ครอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ และยงัมีอาคารโดมคอนกรีตความหนาของกาํแพงถึง 2 เมตร ครอบไว้
อกีช้ัน (9) เพ่ือป้องการระเบิดและการกระจายของกมัมนัตภาพรังสี   รวมทั้งป้องกนัการพุง่ชนของเคร่ืองบินอีกดว้ย   
นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ท่ีจะเปิดใช ้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองความปลอดภยัในการสร้างและการวาง
ระบบจากองคก์รควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ระดบัโลก ท่ีเรียกโดยยอ่วา่ IAEA   

 น้องบางคนคงจะไดย้ินข่าว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีเมืองเชอร์โนบิล ประเทศรัสเซีย ท่ีเกิดระเบิด แต่
โรงไฟฟ้าน้ีไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลจาก IAEA และไม่มีเทคโนโลยใีดๆในการป้องกนัความผดิพลาด เช่น ไม่มี
อาคารรูปโดม เพราะเป็นเทคโนโลยแีบบเก่า ที่ไม่มีประเทศไหนใช้แล้ว  ดงันั้น เราจึงมัน่ใจไดว้า่ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยนิีวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบนันั้น  มีความปลอดภยัอยา่งแน่นอน 
 

การจัดการกากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์ ทีมี่ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ตดัปัญหาเร่ืองกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ไปไดเ้ลยคะ  เพราะในปัจจุบันนี ้ได้มีการจัดการกับกากเช้ือเพลิง
นิวเคลยีร์ที่ใช้แล้ว โดยการนํากลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากช่วยลดปริมาณกาก
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใหน้อ้ยลง เช่น เมื่อนํากากเช้ือเพลงินิวเคลยีร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ขนาด 1000MWe มาผลติ
ใหม่  จะทําให้เหลอืกากของเสียเพยีง 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเท่ากบักระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐานเพยีง 2 ใบ
เท่าน้ัน (10) 
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โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ช่วยให้ค่าไฟถูกลงและเศรษฐกจิดขีึน้ได้ 

จากผลการสาํรวจปี 2006 ในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจากการใชน้ํ้ ามนัเท่ากบั 2.01 
บาท การใชก๊้าซธรรมชาติเท่ากบั 1.75 บาท และจากพลงังานนิวเคลยีร์เพยีง 0.81 บาท  ซ่ึงมีราคาเท่ากบัพลงังาน

จากถ่านหิน  แต่ถ่านหินน้ันก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและดินมากกว่าหลายเท่า (11) ดงันั้นหากเรามีโรงไฟฟ้า

พลงังานนิวเคลียร์ในประเทศ ก็จะทําให้เราเสียค่าไฟฟ้าถูกลง  ลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างชาติ และยงัเพิ่มการ
จ้างงานอกีหลายหมื่นอตัราในโรงไฟฟ้า และก่อให้เกดิอาชีพและรายได้อีกมหาศาลในบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้าอีก
ดว้ย 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ ได้รับความนิยม อย่างมาก ในระดบัสากล 
น้องๆ ทายกนัถูกไหมเอ่ยว่า ในปัจจุบนัโลกเรามีโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ทั้งหมดก่ีโรง  คาํตอบ คือ 445  โรง โอโ้ห!้!!  มีจาํนวนมาก

จริงๆ  ซ่ึงประจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น  สหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ จีน และ ฝร่ังเศส ท่ีประเทศเหล่าน้ีมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์มามากกว่า 25 ปีแลว้  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่  ประเทศญี่ปุ่น โดน
ระเบิดปรมาณูถึง 2 ลูก ท่ีเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ  แต่นอ้งๆ รู้
ไหมว่า คนญี่ปุ่นอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย มีรถไฟความเร็วสูงชินคน
เซน เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 55 โรงทั่วประเทศ และกาํลงัก่อสร้าง

อีก 2-3 โรง  ส่วนประเทศจีนน้ัน กาํลงัก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ อีก 21 โรง   และประเทศเวียดนาม ประกาศ

อย่างชัดเจนว่า จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์อีก 4-6 โรง เห็นหรือไม่วา่ประชาชนในประเทศเหล่าน้ี ถึงแมจ้ะมีคน
ต่อตา้น  แต่คนส่วนใหญ่ของเขายอมรับโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ ผลการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนชาว
สหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2553 น้ี มีคนเห็นดว้ยกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกวา่ 70% (12)  
 

ถึงเวลาแล้วหรือยงั ทีไ่ทยเราควรมโีรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
เป็นยงัไงบา้งคะ นอ้งๆ เร่ิมมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยใช่ไหมคะวา่  โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์สามารถ 

1) ช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า  2) ช่วยลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อนได ้ 3) มีความปลอดภยั
สูงและไม่ใช่ระเบิดปรมาณูอยา่งท่ีเขา้ใจผดิกนัมาตลอด และ 4) แถมยงัทาํใหเ้ราเสียค่าไฟถูกลง และเศรษฐกิจของ
ประเทศดีข้ึนอีกดว้ย  ดงันั้น ถา้การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยทาํใหเ้ราไดรั้บประโยชน์มากมายขนาดน้ี 

เมือ่มคีนมาถามน้องๆ ว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยงั ทีไ่ทยเราควรมโีรงไฟฟ้านิวเคลยีร์”  น้องๆ คงตอบได้อย่างเสียง
ดังฟังชัดว่า “ มัวรีรอกนัอยู่ทาํไม  มาสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ กนัเถอะ”  
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นอ้ง เคยสงสัยไหมว่า ทาํไมเราถึงตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษกนัมาตั้งแต่เด็ก และเช่ือว่าจะตอ้ง
เรียนไปจนจบมหาวิทยาลยั ถา้นอ้งสงสัย ? ลองตามมาดูซิว่าภาษาองักฤษนั้น  มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง
เร่ิมจากเร่ืองใกลต้วัของนอ้งก่อน เราทุกคนมีความฝันกนัทั้งนั้น ความฝันกบัภาษาองักฤษ “มาเก่ียวกนั
ไดอ้ย่างไร?” นอ้งลองนึกถึงวนัท่ีความฝันของนอ้งเป็นจริง เม่ือตอนท่ีนอ้งประสบความสาํเร็จ ดว้ยการ
ชนะโครงการประกวดระดับชาติข้ึนมา น้องคงจะเป็นท่ีสนใจของคนทั่วไป ทั้ งชาวไทย และ 
ต่างประเทศ มีคนมาสัมภาษณ์มากมาย เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วประเทศ และถ้าน้องให้
สัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งไม่ขดัเขิน ไม่ติดขดั ก็จะมีชาวต่างประเทศรู้จกันอ้งดว้ย
เช่นกนั น่ีแหละ “GO Inter” ของจริง นอ้งอาจมีเพื่อน ๆ ท่ีเป็นคนต่างชาติเพิ่มข้ึนดว้ยนะ 

ส่วนในชีวิตจริง นอ้ง ลองมองรอบตวัซิวา่ภาษาองักฤษ เขา้มามีบทบาทและใกลชิ้ดกบั เรามาก
นอ้ยแค่ไหน หันซา้ยก็เจอป้ายโฆษณา หันขวาก็เจอร้านอาหาร นอ้งจะทาํอยา่งไร ถา้อยากทานพิซซ่า 
(PIZZA) แต่ส่ังไม่เป็น เพราะอ่านเมนูไม่ออก อยากทาน MCDONAL แต่เรียกไม่เป็น แค่น้ีทาํไม่ได ้
เพื่อนๆ ตอ้งว่านอ้งว่า OUT แน่นอน ไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้น เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีเราใชอ้าํนวยความ
สะดวกใหชี้วิต ส่วนใหญ่ก็มีคู่มือการใชเ้ป็นภาษาองักฤษ นอ้งสามารถอ่านคู่มือวิธีใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ได ้อ่านคาํแนะนาํการเล่นเกม computer หรือแมแ้ต่คาํแนะนาํการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในบา้นจน
เขา้ใจแลว้สามารถอธิบายใหพ้อ่ แม่ หรือคนในครอบครัวฟังได ้น่ีถือวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี  ยงัมียารักษาโรคท่ีน้อง ตอ้งทานเวลาไม่สบายหรือป่วย  ก็มีคาํแนะเป็น
ภาษาองักฤษ ถา้นอ้งอ่านภาษาองักฤษไม่เขา้ใจ แลว้นอ้งไปแนะนาํให้คนใกลชิ้ดทาน หรือนอ้งทาน
เอง โดยไม่รู้อยา่งละเอียดและถูกตอ้งว่าเป็นยารักษาโรคอะไร แกโ้รคอะไร หรือตอ้งทานมากนอ้ยแค่
ไหน วนันึง ! น้องอาจทาํให้คนใกล้ชิดตายหรืออาจเป็นน้อง เองน่ันแหละทีต้่องตาย คิดดูซิว่ามนัเป็น

เร่ืองใหญ่แค่ไหนจากการท่ีนอ้งไม่รู้ภาษาองักฤษ 
ปั จ จุ บัน น้ี โ ล ก ข อ ง เ ร า เ ป็ น  “โ ล ก ไ ร้

พรมแดน” แลว้ การส่ือสาร การส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
สามารถติดต่อผ่านระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  ทาํให้
ข่าวสารต่างๆ สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาท่ีมากกว่า
ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว นัน่คือ นอ้ง ต้องรู้และเข้าใจใน
ภาษาองักฤษอกีด้วย  

ในเร่ืองของการเรียน  ก็เหมือนกนั  เม่ือน้องโตข้ึนและตอ้งสมคัรเขา้เรียน  ในระดบัมหาวิทยาลยั
พร้อมกบัเพื่อน แต่เพื่อนท่ีเก่งภาษาองักฤษมากกวา่นอ้ง สามารถสอบผา่นเขา้ไปไดแ้ต่นอ้งกลบัสอบเขา้ไม่ได ้

 

 อยากจะบอกม๊ัก มาก  
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 เพราะนอ้งรู้จกัแต่ภาษาไทยภาษาเดียว น้องไม่อบัอายเพือ่นเขาบ้างหรือไง ? ท่ีสอบไม่ได ้แต่

ถา้จะสมมุติว่า น้องสอบเขา้เรียนได ้ เม่ือถึงเวลาเรียน อาจารยบ์อกให้ไปคน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ จากตาํรา
ภาษาองักฤษหรือจาก Internet แลว้คนอ่ืนเขาทาํกนัได ้แต่เราทํา
ไม่ได้ น้องจะเป็นพวก ตกยุค ตกสมัย ไม่ใช่พวกหลงัเขา แต่เป็น

พวกตกโลกไปเลย นอ้งอาจเรียนไม่จบหรือจบชา้กวา่เพื่อน ๆ  
ภาษาองักฤษน้ันให้ความรู้ใหม่ ๆ แก่เรา คนท่ีเรียนจบมาและมีความรู้เร่ืองภาษาองักฤษ ดีทั้ งพูดและ

เขียน  จะมีโอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ไดแ้สดงความสามารถอย่างเต็มท่ี  ไดรั้บเงินเดือนท่ีสูง เม่ือมี
เงินเดือนสูงกไ็ปเทีย่วเมืองนอกได้ ท่องเที่ยวไปรอบโลก  ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของประเทศต่าง 
ๆ รวมถึงมีเพื่อนมากมาย สําหรับน้องท่ีมีโอกาสได้ไปเท่ียวต่างประเทศ แต่ถ้าไม่รู้
ภาษาองักฤษอาจโชคร้ายถูกจับเข้าคุกได้ เพราะ  อ่านป้ายหา้มต่างๆ ไม่ออก ถา้เป็นอยา่งน้ี ก็
ไม่ตอ้งไปไหนเลยใหอ้ยู่แต่ในเมืองไทยหรืออยู่แต่ในบ้านกพ็อ  

 
ถึงแม้จะอยู่แต่ในเมืองไทย  ถ้าน้องเป็นพวกไม่มี

ความสามารถและขาดความม่ันใจ ในการใช้ภาษาองักฤษ วนัหน่ึงนอ้ง
ไปเจอกบันกัท่องเท่ียว ท่ีมาเท่ียวในประเทศของเรา แลว้เขาเขา้มาคุยกบันอ้งแต่นอ้งพูด
ไม่ได ้คงทาํใหน้อ้งรู้สึกอึดอดัและกลวัมาก เพราะว่าไม่รู้จะพูดกบัเขาอยา่งไร เช่ือได้เลย 
น้องทําได้แค่ยิม้ แหย แหย แลว้เดินหนีไปเลย ทาํแบบน้ีหรือ ท่ีเด็กวยัใส ใจเต็มร้อย เขา

ทาํกนั แบบน้ีอาโกปากซอยเรียก เต็มจ๋อย    ในท่ีสุด  นอ้งจะเป็นพวกมุดหัวอยู่แต่ในมุมมืด จะหลบหนา้ผูค้น 
ไม่ยอมพบปะใคร พูดง่ายๆ ถ้าเอาถุงคลุมแล้วเดินได้ก็คงจะทํา นอ้ง จะกลวัและคอยระวงัตวัมากกว่าคนอ่ืน 
กลวัการดูถูก กลวัคนว่าเราไม่มีความสามารถ นอ้งจะรู้สึกตวัเองไม่มีค่า ไร้ศักดิ์ศรี นอ้งคงเหว๋อ แลว้ก็ไม่เดิน้

พอสมควรท่ีจะถูกปะนาม และขอแนะนาํว่า  “ให้เอาหัวไปซุกทรายซะ
ดีกว่า”...ขอบอก น้อง คงเห็นประโยชน์ของการท่ีเรามีความสามารถ
ในการใช้ภาษาองักฤษแลว้ใช่ไหมว่า มีประโยชน์ทั้ งกับตวัเอง กับ
ครอบครัว จนถึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติดว้ย เพราะฉะนั้น เรามา
สนใจ และให้ความสําคญัด้วยการตั้ งใจเรียนภาษาองักฤษ จนเป็น 
“แฟนพัน ธ์ุ แ ท้ ” เ ก่ี ย ว กับ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ กั น ดี ก ว่ า
เพราะว่า . . . . เราคือ . . .กําลัง
สําคัญของประเทศ แลว้อย่าง

น้ี น้องจะยงัไม่อยากเรียนภาษาองักฤษให้เก่งๆ อีกหรือ 
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ฉันแน่  ฉันจงึเขยีนมา 

1.ถ้าฉันได้รับมอบหมายให้พูดสนับสนุนโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในการโต้วาท ีฉันคดิว่าโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์มี

ประโยชน์ หรือข้อดีอย่างไร 

ประโยคท่ี 1 คือ…………………………………………………………………………………………………………… 

ประโยคท่ี 2 คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยคท่ี 3 คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ถ้าฉันมีเพือ่นไม่เห็นด้วยกบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ ฉันจะเขียนชักจูงให้เขายอมรับ

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์อย่างไร 

ประโยคท่ี 1 คือ ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ประโยคท่ี 2 คือ ………………………………………………………………………………… 

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

ประโยคท่ี 3 คือ …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ถ้ามีคนรู้จักบอกว่ากาํลงัตัดสินใจจะไปสมัครเป็นเจ้าหน้าทีใ่นโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

ฉันจะพูดสนับสนุนเขาว่า 

ประโยคท่ี 1 คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยคท่ี 2 คือ ………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยคท่ี 3 คือ …………………………………………………………………………………………………………… 

4. ถ้ามีคนมาปรึกษาว่ากาํลงัจะเดินทางไปประเทศทีมี่โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ เช่น ฝร่ังเศส ญีปุ่่น และทวัร์จะพา

ไปดูโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ด้วย ฉันจะให้เหตุผลว่าควรไปเยีย่มโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เพราะเหตุใด 

ประโยคท่ี 1 คือ ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ประโยคท่ี 2 คือ ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ประโยคท่ี 3 คือ ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ถ้าฉันได้รับมอบหมายให้พูดสนับสนุนการเรียนภาษาองักฤษในการโต้วาที ฉันคดิว่าการเรียนภาษาองักฤษมีประโยชน์ 
หรือ ข้อดีอย่างไรบ้าง   

 ประโยคท่ี 1 คือ ......................................................................................................... 
.................................................................……………………………………………... 

ประโยคท่ี 2 คือ ......................................................................................................... 
..................................................................……………………………………………. 

ประโยคท่ี 3 คือ ......................................................................................................... 
.............................................................………………………………………………… 

2. ให้ฉันเขียนชักจูงเพือ่นทีไ่ม่ชอบภาษาองักฤษ ฉันจะเขียนชักจูงเขาว่าอย่างไร 
ประโยคท่ี 1 คือ ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 

ประโยคท่ี 2 คือ ............................................................................................................. 
...................................................................................................................…………… 

ประโยคท่ี 3 คือ ............................................................................................................. 
...................................................………………………………………………………….. 

3. ถ้ามคีนรู้จักบอกว่า กาํลงัตดัสินใจจะไปสมคัรเป็นไกด์ให้ชาวต่างชาต ิฉันจะพูดสนับสนุน 
    เขาว่าอย่างไร 
ประโยคท่ี 1 คือ ................................................................................................... 
.............................................……………………………………………………… 

ประโยคท่ี 2 คือ .................................................................................................. 
.....................................................………………………………………………… 

ประโยคท่ี 3 คือ ................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 

4. ถ้ามคีนมาปรึกษาว่ากาํลงัจะเดนิทางไปอยู่บ้านชาวต่างชาตทิี่พูดภาษาองักฤษ 1 เดอืน ฉันจะให้เหตุผลว่าควรไปอยู่ด้วย 
เพราะเหตุใด 
ประโยคท่ี 1 คือ .............................................................................................. 
............................................................………………………………………… 

ประโยคท่ี 2 คือ ............................................................................................... 
..............................................…………………………………………………… 

ประโยคท่ี 3 คือ .............................................................................................. 
..............................................…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Hello!! 
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ชุดที่ 1  ส่ิงที่ฉันรับทราบ 

 

ให้นักศึกษาตอบคําถามโดยเลือกตอบถูกผิด หลังจากนั้นให้เลือกระดับความมั่นใจในการตอบ 

แต่ละข้อ  

ตัวอย่าง  

 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามีบทบาทในการทํางานมากขึ้น 

 
__√__ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย ____ ปานกลาง __ √__มาก) 

 

1. พลังงานนิวเคลียร์ไม่ใช่ระเบิดปรมาณูเพราะมีความเข้มข้นของยูเรเนียมไม่ถึง3% แต่ระเบิด

ปรมาณูมีสูงถึง 90% 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

2. ควันสีขาวที่ออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพียงไอนํ้าที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์

และมลพิษ 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

3. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่าถ่านหินถึง 57 เท่า 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

4. ปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

5. คนที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะได้รับรังสีสูงกว่าคนตั้งบ้านเรือนใกล้

โรงไฟฟ้าถ่านหินถึง 100 เท่า 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

6. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีระบบป้องกันความผิดพลาดอัตโนมัติ คือ เครื่องจะหยุดทํางานทันที

หากเกิดการผิดพลาดใดๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนคอยควบคุม 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 
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7. เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันไม่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

8. เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทําให้เรามีความจําเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

9. ปัจจุบันการจัดการกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนํากลับมาใช้

ใหม่ได้ 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

10. เมื่อนํากากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด1000MWe มาผลิตใหม่ จะเหลือ

กากเชื้อเพลิง2.5ลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือมีขนาดเท่ากับกระเป๋าเดินทางเพียง 2 ใบเท่านั้น 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

11. ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์สูงกว่าพลังงานชนิดอื่นๆ 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

12. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุ่ น 

เกาหลีใต้ จีน และฝรั่งเศส 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

13. ผลการสํารวจของประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุดพบว่าประชาชนเห็นด้วยกับการสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า70% 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

14. ในการถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งครั้งจะได้รับรังสีสูงมากกว่าถึง80เท่าเมื่อเทียบกับการตั้งบ้านเรือน

อยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นระยะเวลา 1ปี 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

15. ภาษาอังกฤษช่วยให้เรามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น 
 

          _____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 
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16. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันจะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยทั้งในการสร้างและ

การวางระบบจากองค์กรควบคุมดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระดับโลก (IAEA) 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

17. ประเทศไทยมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีใช้ในการวิจัยอยู่ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมาแล้ว

กว่า 50 ปี 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

18. เวลาเดินทางไปต่างประเทศ การรู้ภาษาอังกฤษช่วยทําให้เราสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ง่ายขึ้น 
  

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

19. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีโครงสร้างอาคารรูปโดมที่หนาถึง25 เซ็นติเมตรเพื่อกันรังสี และมี

กําแพงหนา2 เมตรเพ่ือกันการชนของเครื่องบินและแผ่นดินไหว 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

20. หนึ่งในผู้จัดตั้งกลุ่ม Green Peaceและนักสิ่งแวดล้อมรางวัลBlue Planet ยกย่องให้โรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์เป็นทางออกในการแก้ปัญหาโลกร้อน 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก) 

 

21. ปัจจุบันทั่วโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นจํานวนทั้งหมด 445 โรง 
 

_____ถูก _____ผิด (ตอบอย่างมั่นใจ_____น้อย _____ ปานกลาง _____ มาก 
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ชุดที ่2  ความคดิเห็นและความรู้สึกของฉัน 
 

1.  คนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะไดรั้บรังสีในปริมาณท่ีเป็นอนัตรายต่อ 
     สุขภาพ (t=9.26,r=.62) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง            ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

2.  การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะส่งผลเสียต่อการท่องเท่ียว (t=8.90,r=.59) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

3.  การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะทาํใหร้ะบบนิเวศน์ทางทะเลถูกทาํลาย (t=10.27,r=..70) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

4.  การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะช่วยให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง (t=6.09,r=.48) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

5.  โดยรวมแลว้ฉนัคิดวา่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหผ้ลเสียมากกวา่ผลดี (t=9.41,r=..65) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

6.   ฉนัเห็นวา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่มีเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้และมีความปลอดภยั (t=2.56,r=.17) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

7.  ในระยะยาว การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คงจะช่วยพฒันาประเทศไดม้าก (t=7.45,r=.59) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

8.  พลงังานนิวเคลียร์ส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยกวา่พลงังานฟอสซิล เช่น ถ่านหินและก๊าซ 
     ธรรมชาติ (t=8.82,r=.62) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 



 

 
 

174

9.  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลเสียต่อสุขภาพของคนในพ้ืนท่ีนอ้ยมาก (t=10.48,r=.66) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

10.  ฉนัอยากใหรั้ฐบาลสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=15.90.18,r=.64) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
  

11.  ฉนัรู้สึกดีท่ีนกัการเมืองทอ้งถ่ินต่อตา้นการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์(t=7.25,r=.62) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
  

12.  ฉนัรู้สึกไม่พอใจท่ีมีการต่อตา้นการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=5.62,r=.48) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

13.  ฉนัรู้สึกดีท่ีประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=13.93,r=.81) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
             
14.  ฉนัรู้สึกไม่พอใจเม่ือทราบวา่คนใกลต้วัของฉนัเห็นดว้ยกบัการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
        (t=7.33,r=.55) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
  

15.  ฉนัรู้สึกไม่ชอบใจเวลาเห็นป้ายหรือการประชาสมัพนัธ์ท่ีสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้า 
        นิวเคลียร์ (t=11.62,r=.73) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
  

16.  ฉนัอยากใหป้ระเทศไทยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=13.59,r=.81) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
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17.  ฉนัจะรู้สึกดีถา้เห็นคนไทยใหก้ารยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากข้ึน (t=12.02,r=.78) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

18. ฉนัรู้สึกไม่ชอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=13.08,r=.77) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
  

 

     แบบวดัทศันคติทีด่ต่ีอโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ (Alpha Coefficient = .93 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวนข้อ 

1)ดา้นประเมินค่า      4,6,8,9 
 

      1,2,3,5 
 

8 

2)ดา้นความรู้สึก 10,12,13,16,17 11,14,15,18 10 
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ชุดที ่3  ความพร้อมของฉัน 
 

1.  ฉนัยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น การแจกเอกสาร 
      ความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  การจดับอร์ดเพื่อใหค้วามรู้ เป็นตน้ (t=6.68,r=.66) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

2.  หากมีคนชกัชวนใหร่้วมประทว้งการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฉนัตั้งใจจะเขา้ร่วมทนัที     
     (t=4.66,r=.41) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

3.  หากมีการจดัโตว้าทีเก่ียวกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฉนัจะสนบัสนุนฝ่ายท่ีคดัคา้นการสร้าง 
     โรงฟ้านิวเคลียร์ (t=7.84,r=.66) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

4.  ฉนัยนิดีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 
      ทอ้งถ่ิน (t=8.42,r=.67) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

5.  ฉนัพร้อมท่ีจะใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในทอ้งถ่ินของฉนั (t=8.20,r=.61) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

6.  ฉนัจะเขา้ร่วมฟัง หากมีการจดัการสมัมนาในมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการสนบัสนุนการสร้าง 
     โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=4.68,r=.61) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

7.  ฉนัตั้งใจจะอธิบายใหค้นในครอบครัว หรือ เพื่อนๆไดมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า 
     นิวเคลียร์ (t=4.83,r=.64) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

8.  ฉนัจะชกัชวนใหค้นรอบขา้งสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=8.54,r=.76) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
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9.  ฉนัยนิดีท่ีจะอธิบายใหค้นรู้จกัเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งถึงความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์   
     (t=6.39,r=.72) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

10.  ถา้มีการลงคะแนนเสียงข้ึนในมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฉนัตั้งใจจะ 
        ลงคะแนนคดัคา้นการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=9.34,r=.75) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

11.  ถา้ฉนัไดรั้บe-mail เก่ียวกบัการสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฉนัตั้งใจจะส่งต่อใหค้น 
        อ่ืนๆไดอ่้านเช่นกนั (t=5.84,r=.67) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

12.  ฉนัตั้งใจท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเชิงคดัคา้นการสร้างโรงไฟฟ้า (t=7.06,r=.60) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

13.  ฉนัจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือใดๆแก่กลุ่มท่ีสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=5.81,r=.56) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

14.  หากคนในครอบครัวของฉนัจะเขา้ทาํงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ฉนัจะคดัคา้นทนัที   
       (t=5.34,r=.57) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 
 

15.  ฉนัตั้งใจจะสนบัสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย (t=11.85,r=.79) 
                                                                                :                                                                                    . 
       จริงท่ีสุด                   จริง                   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 

 

แบบวดัความพร้อมทีจ่ะมีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ (Alpha Coefficient = .92 ) 
 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวนข้อ 
1,2,4,5,6,7,8,9,11,15 3,10,12,13,14 15 
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ชุดที ่4  รัฐกบักจิการด้านพลงังาน 
 

1.  ฉนัรู้สึกไวว้างใจรัฐบาลใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=10.80,r=.62) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

2  ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฉนัรู้สึกวา่รัฐบาลจะถูกกลุ่มธุรกิจครอบงาํ (t=7.02,r=.45) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

3.  ฉนักลวัวา่จะเกิดการคอร์รัปชัน่ในรัฐบาลเก่ียวกบักิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=5.19,r=.37) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

4.  ฉนัเห็นวา่รัฐน่าจะคิดผดิท่ีมีนโยบายการจดัตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=6.65,r=.53) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

5.  ฉนัคิดวา่การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัฐ ไม่ไดท้าํไปเพื่อประเทศชาติ (t=10.52,r=.67) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

6.  นโยบายการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นโครงการท่ีรัฐคิดข้ึนเพือ่เอาประโยชน์เขา้ตวั  
      (t=9.67,r=.67) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

7.  ฉนัไม่ค่อยเช่ือวา่ รัฐจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (t=9. 
     80,r=.63) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

8.  ถา้รัฐควบคุมการดาํเนินการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฉนัคิดวา่มีโอกาสจะเกิดการระเบิดได ้
     มากกวา่ใหเ้อกชนควบคุม (t=7.07,r=.54) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
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9.  ไม่วา่จะสร้างโรงไฟฟ้าประเภทไหน แมจ้ะเป็นการดาํเนินงานของรัฐกอ็าจมีโกงกินกนัในช่วง 
     การก่อสร้าง (t=4.95,r=.32) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

10.  อาจมีแนวโนม้วา่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีรัฐจะสร้าง อาจเปิดดาํเนินการไม่ได ้เพราะมีการ 
       ก่อสร้างและจดัซ้ืออุปกรณ์ไม่ตรงสเป็ค (t=7.15,r=.52) 

                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

11.  ฉนัไม่ค่อยเช่ือมัน่วา่ รัฐจะสามารถหาท่ีเกบ็กากนิวเคลียร์ไม่ใหก้มัมนัภาพรังสีร่ัวออกมาได ้ 
        (t=9.45,r=.61) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

12.  ฉนัไม่ค่อยเช่ือมัน่ระบบความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายใตก้ารควบคุมของรัฐ  
       (t=11.73,r=.71) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

13.  ฉนัเช่ือมัน่ในความสามารถของรัฐบาลในการป้องกนัการทุจริตเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีจะ 
       มีในอนาคต (t=2.71,r=.22) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

14. รัฐบาลจะใหค้วามมัน่ใจในการดูแลความปลอดภยัเก่ียวกบัโรงฟ้านิวเคลียร์ได(้t=9.44,r=.70) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

15.  ขา้ราชการไทยท่ีทาํงานเพ่ือชาติและประชาชนมีนอ้ย จึงทาํใหมี้การคอร์รับชัน่ในโรงไฟฟ้า 
       นิวเคลียร์ไดง่้าย(t=3.74,r=.31) 
                                                                        :                                                                        . 
       จริงท่ีสุด                       จริง                    ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง               ไม่จริง                   ไม่จริงเลย 
 

แบบวดั ความไว้วางใจรัฐ (Alpha Coefficient = .85 ) 

 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวนข้อ 
1,13 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 15 
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ชุดที ่5  ความคดิเห็นของคนรอบข้าง 
 

1.  พอ่แม่ของฉนัคงเห็นดว้ยวา่ การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แสดงถึงความไม่รู้จกัพอเพยีง(t=5.0,r=.37) 
  

                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

2.  ครูอาจารยใ์นคณะของฉนัคงเห็นวา่การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเป็นการเส่ียงอยา่ง 
     มาก(t=8.9,r=.53)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

3.  ครูอาจารยค์งจะมองในแง่ดีเก่ียวกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย(t=6.31,r=.38)    
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

4.  ถา้พอ่แม่ไดย้นิข่าววา่รัฐจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พวกท่านคงจะเห็นวา่เป็นการลงทุนท่ีไม่ 
     คุม้ค่า(t=7.69,r=.49)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

5.  นกัร้องท่ีฉนัช่ืนชอบคงจะเห็นดว้ยวา่การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นการใชง้บประมาณท่ีคุม้ค่า  
      (t=7.35,r=.50)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

6.  พอ่แม่ของฉนัคงจะมองในแง่ร้ายเก่ียวกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
     (t=8.57,r=.58)    
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

7.  ดาราท่ีฉนัช่ืนชอบคงจะเห็นวา่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจทาํลายส่ิงแวดลอ้ม(t=2.04,r=.023) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
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8.  ฉนัคิดวา่เพือ่นสนิทของฉนัคงจะกลวัอนัตรายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะไดย้นิเร่ืองเก่ียวกบั 
     ระเบิดปรมาณูมาก่อน(t=6.29,r=.46)   
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

9.  ฉนัคิดวา่ ดาราท่ีฉนัช่ืนชอบคงจะมองในแง่ดีเก่ียวกบัการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
      (t=6.05,r=.42)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

10.  เพื่อนสนิทของฉนัมกัมองเห็นประโยชน์เก่ียวกบัการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 
       (t=5.54,r=.41)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 

   

11.  ถึงแมจ้ะทราบขอ้ดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยูบ่า้ง แต่ครูอาจารยข์องฉนักค็งจะไม่เห็นดว้ยกบั 
       โรงไฟฟ้าน้ีอยูดี่ (t=6.56,r=.47) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

12.  เพื่อนสนิทของฉนัจะคดัคา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะคิดวา่น่าจะมีอนัตรายต่อมนุษย ์ 
       (t=6.76,r=.53) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 
 

แบบวดัการรับรู้ปทสัถานทางสังคมด้านนิวเคลยีร์ (Alpha Coefficient = .72 ) 
 
องค์ประกอบข้อความ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวนข้อ 
พอ่ แม่ - 1,4,6          3 
ครู อาจารย ์ 3 2,11          3 
บุคคลมีช่ือเสียง 5,9 7          3 
เพ่ือน 10 8,12          3 
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ชุดที ่6  ประสบการณ์ทีฉั่นรับรู้ 
 

1.  ฉนัเคยไดย้นิเก่ียวกบัความทุกขท์รมานของการเจบ็ป่วยจากการโดนระเบิดนิวเคลียร์ 
     (t=5.78,r=.36) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

2.  ฉนัเคยรับทราบวา่ มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในประเทศยเูครน เม่ือหลายสิบปีก่อน 
      (t=6.10,r=.40) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

3.  ฉนัเคยไปดูภาพยนตฝ์ร่ังท่ีกล่าวถึงระเบิดปรมาณู(t=7.77,r=.51) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 

 

4.   ฉนัเคยเขา้เวป๊ดไ์ซดไ์ปดูเก่ียวกบัการท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2      
      (t=12.21,r=.60) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

5.  เพื่อนๆ มกัชวนไปดูหนงัสงครามท่ีมีเน้ือหาบางส่วนเก่ียวกบัระเบิดปรมาณู(t=10.17,r=.55) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

6.  มีคนหลายคนท่ีมาเล่าใหฉ้นัฟังเก่ียวอนัตรายจากนิวเคลียร์(t=6.74,r=.48) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

7.  ฉนัเคยดูสารคดีเก่ียวกบัการท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น 
     (t=9.93,r=.46) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
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8.  ฉนัรับรู้จากส่ือวา่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณู 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

9.  ฉนัสรุปจากการรับส่ือต่างๆ ไดว้า่ พลงังานนิวเคลียร์ใหคุ้ณมากกวา่โทษ(t=2.20,r=.15) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

10.  มีแต่คนพดูวา่ ในปัจจุบนัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภยัแลว้(t=2.56,r=.24) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 
 

แบบวดัการเปิดรับข่าวสารเกีย่วกบันิวเคลยีร์(Alpha Coefficient = .87 ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวนข้อ 
1-7 8-10 10 
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ชุดที ่7  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. เพศ     ชาย   หญิง  ฉนัเป็นลูกคนท่ี .......ขณะน้ีฉนักาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น  ปีท่ี 3   
  ปีท่ี 4       

2. วิชาเอก ......................................................    คณะ .............................................................     
3.   ขณะน้ีฉนัอาย.ุ........ปี.......เดือน      4. ผลการเรียน (เกรดเฉล่ียเทอมท่ีผา่นมา) ของฉนั 
คือ ................. 
5.   ฉนัมีพี่นอ้งท่ีเกิดจากพอ่แม่ เดียวกนัจาํนวน………คน เป็นชาย………คน เป็นหญิง…...…คน  
    และมีพี่นอ้งต่างพอ่แม่ จาํนวน………...........คน เป็นชาย…………คน เป็นหญิง…………คน  
6.   การศึกษาสูงสุดของพ่อ    คือ ...........   อาชีพของพ่อของฉนั คือ ............................     หรือ

เสียชีวิต  
7.  การศึกษาสูงสุดของแม่    คือ……… .  อาชีพของแม่ของฉนั คือ…………………….… หรือ 
      เสียชีวิต 
8. จงระบุปริมาณการยอมรับส่ิงต่อไปน้ี โดยใหจ้ากคะแนน 100 (ยนิยอมมากทีสุ่ด)  ถึง  0  
     (ไม่ยนิยอมเลย)  โดยใส่ตวัเลขเพยีงคะแนนเดียวลงในทา้ยประโยค ดงัน้ี      
 8.1  ความยนิยอมใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ใหค้ะแนนเท่ากบั ............
คะแนน 
  8.2  ความยนิยอมใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัทีท่่านกาํลงัศึกษาอยู่  
                       ใหค้ะแนนเท่ากบั ............คะแนน 
 8.3  ความยนิยอมใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวดัทีเ่ป็นภูมิลาํเนาเดิมของท่าน  
                         ใหค้ะแนนเท่ากบั ............คะแนน 
 8.4  ความยนิยอมใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอทีเ่ป็นภูมิลาํเนาเดิมของท่าน  
                         ใหค้ะแนนเท่ากบั ............คะแนน 
      8.5  ความยนิยอมใหมี้การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บ้านทีเ่ป็นภูมิลาํเนาเดมิของท่าน  
                        ใหค้ะแนนเท่ากบั ............คะแนน 
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ชุดที่ 8  ฉันกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

1. ฉันมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

(t=7.79,r=.46) 
                                                                          :                                                                              . 
  จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง                ค่อนข้างไม่จริง            ไม่จริง                ไม่จริงเลย 

 

2. ฉันไม่กลัวว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์จะทําให้สุขภาพของคนในพื้นที่

ใกล้เคียงแย่ลง(t=6.08,r=.34) 
                                                                          :                                                                              . 
   จริงที่สุด                 จริง                ค่อนข้างจริง                ค่อนข้างไม่จริง            ไม่จริง                 ไม่จริงเลย 

 

3. ฉันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าทราบว่าจะมีการตั้งโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ข้ึนในจังหวัดที่ฉัน

อาศัยอยู่(t=10.47,r=.57) 
                                                                       :                                                                              . 
    จริงที่สุด                 จริง                ค่อนข้างจริง                ค่อนข้างไม่จริง            ไม่จริง                ไม่จริงเลย 

 

4. ถึงแม้จะมีนักวิชาการออกมาสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฉันก็ยังมี

ความ  กลัวการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยอยู่ดี(t=9.38,r=.68) 
                                                                       :                                                                              . 
    จริงที่สุด                 จริง                  ค่อนข้างจริง                ค่อนข้างไม่จริง            ไม่จริง                ไม่จริงเลย 

 

5. แม้ว่าผู้นําและคนในท้องถิ่นของฉันจะออกมาให้การสนับสนุนการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาก

เพียงใดก็ไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยถ้าจะมีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดที่ฉันอาศัยอยู่

(t=7.29,r=.53) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 

 

6. ถึงแม้ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่ น และอีกหลายประเทศจะมี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันมาแล้วกว่า25 ปี ฉันก็ยังกลัวการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ดี

(t=10.26,r=.70) 
                                                                       :                                                                              . 
       จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
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7. ฉันไม่รู้สึกกลัวถ้าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย(t=7.84,r=.51) 
                                                                           :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง                ค่อนข้างไม่จริง              ไม่จริง               ไม่จริงเลย 

 

8.  ฉันจะย้ายบ้านหนีทันทีถ้ามีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในท้องถิ่นที่ฉันอาศัยอยู่(t=6.26,r=.49) 
                                                                       :                                                                              . 
       จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง                ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง                ไม่จริงเลย 

 

9.  แม้ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมาจะไม่เคยมีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลย แต่ฉันก็ยังรู้สึกกลัว 

     การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ดี(t=9.84,r=.67) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง                 ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 

 

10.  ฉันรู้สึกกลัวแม้จะรู้ว่าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ใช่ระเบิดปรมาณู 

       (t=6.05,r=.47) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง                 ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 

 

11.  แม้จะรู้ว่าเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันมีความ 

       ปลอดภัยสูงฉันก็ยังกลัวว่าจะเกิดการระเบิดอยู่ดี(t=6.37,r=.52) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง                 ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 

 

12.  ถึงแม้อาจารย์หลายๆท่านในมหาวิทยาลัยของฉันจะให้การยอมรับถึงความปลอดภัยใน 

เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฉันก็ยังมีความวิตกกังวลกับการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน

จังหวัดของฉันอยู่ดี(t=7.59,r=.64) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 

 

13.  ฉันไม่หวาดกลัวกับการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะมีความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบัน(t=9.92,r=.62) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงที่สุด                  จริง                ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
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14.  ฉนัไม่อยากใหป้ระเทศไทยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะกลวัอนัตราย(t=10.08,r=.64) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงท่ีสุด                  จริง                ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 

15.  ฉนัเช่ือมัน่ในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและระบบความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
        (t=6.31,r=.46) 
                                                                         :                                                                              . 
      จริงท่ีสุด                  จริง                ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง             ไม่จริง               ไม่จริงเลย 
 

แบบวดัความกลวันิวเคลยีร์(Alpha Coefficient = .89 ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวข้อ 

2,7,13,15 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14 15 
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 ชุดที ่9  ฉันกบัส่ิงรอบตวั 
 

1.  ฉนัขอบคุณอุปสรรคท่ีช่วยทาํใหฉ้นัแขง็แกร่ง (t=7.24,r=.45) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 

 
2.  ฉนัคิดวา่ทุกส่ิงใหก้ารเรียนรู้ท่ีดีแก่ฉนัได ้(t=7.56,r=.57) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 
3.  ฉนัมกัระลึกถึงคุณความดีของพระมหากษตัริยไ์ทยอยูบ่่อยๆ (t=9.40,r=.61)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

4.  ฉนัระลึกถึงคาํสัง่สอนของพระศาสดา ในศาสนาท่ีฉนันบัถืออยูบ่่อยๆ (t=10.02,r=.61) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

5.  การท่ีฉนัคิดถึงในหลวงอยูบ่่อยๆ ทาํใหฉ้นัรักษาความดีอยูไ่ด ้(t=8.52,r=.48) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 

 

6.  ความอยูดี่มีสุขของฉนัไม่เก่ียวขอ้งกบัชุมชน(t=5.01,r=.18) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

7.  ฉนัตระหนกัวา่ฉนัสามารถดาํเนินชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพิงส่ิงใด(t=6.87,r=.34)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

8.  ฉนัเช่ือวา่คนรอบตวัฉนัมีความดีมากกวา่ความไม่ดี (t=5.51,r=.36) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
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9.  การท่ีฉนัมีสุขภาพดีเกิดจากการสนบัสนุนของครอบครัว คนใกลชิ้ด ชุมชน และธรรมชาติ 
     ร่วมกนั(t=7.68,r=.58)  
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 
 

10.  ธรรมชาติรอบ ๆ ตวัของฉนั ลว้นมีส่วนสร้างความสุขทางจิตใจแก่ฉนัมาก(t=8.18,r=.61) 
                                                                        :                                                                        . 
           จริงท่ีสุด                        จริง                     ค่อนข้างจริง            ค่อนข้างไม่จริง                 ไม่จริง                       ไม่จริงเลย 

  
แบบวดัการรับรู้คุณความดีแผ่นดนิ(Alpha Coefficient = .81 ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวข้อ 

1,2,3,4,5,8,9,10 6,7 10 
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ชุดที่ 10  ปัจจุบันและอนาคต 

 

1. การวางแผนการทํารายงานส่งอาจารย์เป็นการเสียเวลา เมื่อใกล้ส่งค่อยทําก็ได้ (t=8.18,r=.54) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

2. ฉันว่าการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เป็นความคิดของคนโง่(t=5.40,r=.42)  
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

3. ฉันไม่เห็นจําเป็นต้องระวังตัวเมื่อขึ้นรถโดยสารประจําทาง เพราะฉันไม่ได้พกสิ่งมีค่าติดตัว

(t=11.80,r=.65) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

4. ฉันเห็นว่า “สิบเบี้ยใกล้มือ” สําคัญกว่า “ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม”(t=8.19,r=.56) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

5. ไม่จําเป็นที่ฉันต้องวางแผนเกี่ยวกับอาชีพการงาน เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

(t=8.92,r=.69) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

6. ฉันไม่เห็นความจําเป็นต้องใช้ช้อนกลางเวลาทานอาหารร่วมกับคนอ่ืนเพราะฉันไม่เชื่อว่าจะติด

โรคติดต่อ(t=9.64,r=.60) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

7. ฉันไม่สนใจว่าฉันใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์หรือไม่(t=12.91,r=.75) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

8. ฉันไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องตรวจไวรัสในคอมพิวเตอร์เพราะฉันใช้คอมพิวเตอร์กับเพื่อน

เพียงไม่กี่คน(t=11.50,r=.74) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 
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9. ฉันไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องอดทนเรียนให้ดีในวันนี้เพราะอนาคตโอกาสยังจะเปิดกว้างใน

การเรียนรู้ (t=10.01,r=.61) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

10. ฉันไม่เห็นจะต้องระวังเรื่องไข้หวัดนกเพราะฉันไม่มีโอกาสสัมผัสไก่โดยตรง(t=9.09,r=.71) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

11. ถ้าฉันได้งานทําขณะเรียนหนังสือ ฉันจะหยุดเรียนเพื่อทํางานนั่นแทนที่จะเรียนให้จบ

(t=8.68,r=.68) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

12. เมื่อจะไปในที่เปลี่ยวยามกลางคืน ฉันมักไม่ได้คาดคิดถึงอันตรายอะไรเลย(t=10.06,r=.69) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

13. แม้ว่าจะได้ยินข่าวว่ามีคนชอบแอบถ่ายรูปคนท่ีเข้าห้องนํ้า ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะโชคร้ายถูก

ถ่ายภาพเช่นกัน(t=8.25,r=.55) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

14. เมื่อจะเดินทางไปท่องเท่ียว ฉันมักไป “ตายเอาดาบหน้า”มากกว่าจะจองที่พักล่วงหน้า

(t=7.65,r=.51) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

15. ความใจเร็วด่วนได้ มักทําให้เราพลาดโอกาสดีๆ ท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง(t=2.39,r=.06) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน(Alpha Coefficient = .91 ) 
 

 

  

 

 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวข้อ 

15  1-14  15  
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ชุดที ่11  ความเช่ือของข้าพเจ้า 
 

1.  ฉนัมกัถูกกล่าวหาวา่ทาํผดิ  ทั้งๆ ท่ีไม่ไดท้าํ  (t=5.13,r=.37) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

2.  เป็นการยากท่ีจะชกัจูงเพือ่นใหเ้ช่ือตามฉนั (t=6.04,r=.44) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

3.  แทบจะเป็นไปไม่ไดท่ี้ฉนัจะทาํใหแ้ม่เปล่ียนใจในเร่ืองใด (t=8.61,r=.53) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

4.  เม่ือฉนัทาํส่ิงใดผดิพลาด  ฉนัรู้สึกวา่ไม่สามารถท่ีจะทาํใหส่ิ้งนั้นกลบัถูกตอ้งได(้t=8.64,r=.51) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

5.  ทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา  คือ  พยายามไม่คิดถึงปัญหานั้น (t=8.70,r=.53) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

6.  เม่ือมีคนไม่ชอบเรา  เราไม่มีทางจะแกไ้ขอะไรได ้ (t=6.35,r=.51 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

7.  ฉนัเช่ือวา่ปัญหาต่างๆ  จะคล่ีคลายไดเ้อง  โดยท่ีฉนัไม่จาํเป็นตอ้งไปยุง่เก่ียวกบัมนั (t=6.29,r=.50)  
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

8.  ฉนัรู้สึกวา่ไม่คุม้ค่าท่ีจะพยายามทาํอะไรอยา่งเตม็ท่ีเพราะส่ิงต่างๆไม่เคยใหผ้ลตามท่ีเราพยายาม            
       (t=7.37,r=.53) 

    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

9.  ฉนัเช่ือวา่ คนท่ีเก่งทางการเล่นกีฬานั้น  ส่วนใหญ่เป็นเพราะเกิดมาเก่งเอง(t=7.47,r=.53) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

10. ฉนัรู้สึกวา่  มีคนใจร้ายกบัฉนัโดยไม่มีเหตุผลเลย(t=6.45,r=.39) 
    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 
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11.  ฉนัรู้สึกวา่  เม่ือมีเดก็รุ่นราวคราวเดียวกบัฉนั  คิดจะทาํร้ายฉนั  ฉนัมีทางท่ีจะหยดุย ั้งเขาไดน้อ้ย 
       มาก (t=7.89,r=.55)   

    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

12.  ตามปกติแลว้  ฉนัรู้สึกวา่ ฉนัมีโอกาสท่ีจะเลือกอาหารรับประทานไดน้อ้ยมาก เม่ืออยูก่บั 
        เพื่อนๆ  (t=7.94,r=.49) 

    _____ _____ _____ _____      _____  _____ 
 จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 
แบบวดัความเช่ืออาํนาจในตน(Alpha Coefficient = .85 ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวข้อ 

- 12 12 
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ชุดที่ 12  รูปแบบและเป้าหมายการทํางาน 

  

1. เมื่อฉันพบว่างานที่กําลังทําอยู่นั้นยาก  ฉันจะเลิกทําโดยเร็ว(t=7.25,r=.45) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

2. เมื่อทํางานใดๆ ฉันจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีท่ีสุด(t=7.65,r=.50) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

3. เมื่อทํางานใดๆ ฉันคิดว่า ความพยายามเป็นสิ่งสําคัญ(t=7.33,r=.51) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

4. เมื่อเริ่มต้นทําสิ่งใด  ฉันจะพยายามจนกระทั่งสําเร็จ(t=12.13,r=.63) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

5. ฉันชอบทํางานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง(t=3.6,r=.13) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

6. ฉันให้ความสนใจกับงานที่ยากและท้าทายความสามารถ(t=7.35,r=.50) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

7. ฉันคิดว่าควรเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทํางานสําคัญๆ นั้น (t=8.35,r=.58)  
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

8. ฉันจะทํางานมากกว่าที่ได้ต้ังใจเอาไว้(t=9.34,r=.56) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

9. เพื่อนคิดว่า ฉันเป็นคนตั้งใจเรียนมาก(t=3.16,r=.15) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

10. หลายครั้งที่ฉันคิดว่า  ความมุมานะในการเรียน  เป็นสิ่งที่สูญเปล่า(t=4.03,r=.17) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 
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11. ฉันชอบฝันถึงชีวิตที่อยู่อย่างสบายๆ  โดยไม่จําเป็นต้องทํางาน(t=4.96,r=.31) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

12. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีค่า เมื่อได้ทํางานในหน้าที่อย่างดีท่ีสุด  และประสบความสําเร็จ 

(t=4.43,r=.31) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

13. ฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นในการเรียนเพื่ออนาคต(t=8.83,r=.57) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

14. บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่สนใจว่าจะเรียนได้ดีเพียงใด (t=5.30,r=.41)   
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

15. ฉันเป็นคนใช้เวลาว่างในการหาความรู้เพิ่มติมอยู่เสมอ  (t=3.62,r=.27) 
    _____  _____  _____  _____        _____   _____ 
 จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์(Alpha Coefficient = .79 ) 

 

 
 

 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจํานวนข้อ 

2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15  1,10,11,14   15  



196 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก ข 

 
ตารางสถิต ิ

 



197 

 

 

 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 

AT 65.31 16.90                

INT 54.38 14.12 .863**               

TH 46.48 32.54 .638** .635**              

ED 28.71 30.17 .536** .557** .651**             

PROV 25.23 28.18 .501** .535** .633** .865**            

DIS 21.66 26.70 .466** .483** .565** .802** .904**           

VIL 18.74 25.48 .422** .439** .503** .738** .852** .929**          

GTT 44.26 12.11 .484** .507** .342** .302** .348** .333** .290**         

NORT 39.21 9.12 .647** .650** .516** .442** .431** .410** .396** .629**        

INF 27.69 9.22 .105* .119** .077 .048 .070 .038 .025 .374** .319**       

NP 46.23 12.10 .576** .582** .504** .510** .499** .497** .467** .554** .718** .299**      

GF 47.86 6.84 .080 .038 .054 .041 .013 -.018 -.011 -.075 -.125** -.259** -.176**     

FOT 67.54 13.35 .063 .055 -.005 -.024 -.051 -.088 -.075 -.027 -.036 -.035 -.153** .475**    

IC 46.84 9.51 .045 .046 .004 -.019 -.022 -.061 -.059 .038 .048 .038 -.069 .301** .600**   

NH 64.71 8.72 .068 .060 .023 .028 .042 .039 .050 .006 -.039 -.233** -.050 .430** .390** .372**  
At    ทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์                GTT   ความไว้วางใจรัฐ                                   FO    มุ่งอนาคต  INT   ความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์       NORT การรับรู้ปทัสถานทางสังคมด้านนิวเคลียร์                IC     เชื่ออํานาจในตน 

TH    ประเทศไทย                                       INF    การเปิดรับข่าวสารด้านนิวเคลียร์           Nh     แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ED    สถานศึกษา                            NP    ความกลัวนิวเคลียร์   PROV จังหวัด                          GF      การรับรู้คุณแผ่นดินDIS   อําเภอ 

VIL   หมู่บ้าน 

 

ตารางที่ ข.1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มรวม  (N = 491 ) 
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 ตารางที่ ข.2   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มเพศชาย (N = 138) 

 

ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 66.76                               

INT 56.34 .842**                             

TH 49.73 .627** .638**                           

ED 32.31 .451** .534** .670**                         

PROV 28.49 .476** .547** .634** .877**                       

DIS 25.94 .457** .520** .599** .856** .948**                     

VIL 23.1 .423** .462** .521** .764** .877** .929**                   

GTT 45.43 .339** .326** 0.156 0.136 .180* .183* 0.162                 

NORT 40.52 .563** .558** .409** .314** .338** .331** .322** .662**               

INF 26.55 0.009 -0.059 -0.047 -0.077 -0.056 -0.025 -0.032 .380** .317**             

NP 48.95 .514** .592** .456** .471** .485** .475** .424** .545** .743** .313**           

GF 46.99 .205* 0.164 0.077 0.023 0.028 -0.038 -0.046 0.032 -0.035 -.230** -0.032         

FOT 62.13 0.134 .174* -0.035 -0.066 -0.052 -0.088 -0.021 0.089 0.119 -0.108 0.032 .419**       

IC 44.05 0.058 0.086 -0.015 -0.064 0.011 -0.037 -0.012 0.165 .170* 0.046 0.098 .171* .612**     

NH 64.21 0.146 0.161 0.117 0.095 0.104 0.069 0.101 0.065 0.005 -.305** 0.09 .540** .323** .216*   
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ตารางที่ ข.3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มเพศหญิง  (N = 353 ) 

ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 64.745                               

INT 53.6147 .872**                             

TH 45.2131 .642** .631**                           

ED 27.3116 .572** .563** .640**                         

PROV 23.966 .511** .525** .631** .858**                       

DIS 19.9972 .468** .459** .546** .773** .881**                     

VIL 17.034 .421** .421** .490** .722** .840** .928**                   

GTT 43.8102 .533** .572** .411** .365** .412** .393** .342**                 

NORT 38.6969 .675** .682** .555** .489** .464** .438** .425** .616**               

INF 28.1416 .147** .200** .136* .110* .132* 0.077 0.064 .381** .332**             

NP 45.17 .599** .571** .521** .523** .500** .498** .478** .556** .707** .314**           

GF 48.2096 0.032 -0.011 0.051 0.059 0.015 0.005 0.021 -.113* -.153** -.284** -.229**         

FOT 69.6544 0.057 0.038 0.033 0.023 -0.026 -0.055 -0.065 -0.05 -0.063 -0.036 -.189** .497**       

IC 47.932 0.056 0.055 0.028 0.019 -0.017 -0.047 -0.053 0.012 0.032 0.017 -0.097 .346** .572**     

NH 64.915 0.036 0.017 -0.021 -0.003 0.014 0.028 0.029 -0.015 -0.053 -.207** -.109* .369** .430** .441**   
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ตารางที่ ข.4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลูกคนแรก   (N = 271 ) 

ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 65.39                               

INT 54.18 .845**                             

TH 47.09 .619** .625**                           

ED 28.61 .567** .602** .654**                         

PROV 24.57 .516** .561** .627** .841**                       

DIS 21.73 .471** .514** .581** .802** .936**                     

VIL 18.8 .422** .466** .506** .727** .868** .911**                   

GTT 44.22 .496** .479** .348** .362** .420** .370** .330**                 

NORT 38.8 .690** .673** .556** .489** .470** .399** .385** .585**               

INF 26.85 0.089 0.109 0.103 0.022 0.043 0.027 0.008 .307** .272**             

NP 46.44 .571** .590** .548** .566** .550** .508** .484** .522** .711** .253**           

GF 48.01 0.049 0.01 0.028 0.045 0.012 -0.011 0.01 -0.107 -.135* -.237** -.212**         

FOT 66.67 0.063 0.045 -0.029 -0.081 -.129* -.163** -.142* -0.065 -0.072 -0.072 -.226** .540**       

IC 46.23 0.078 0.078 -0.054 -0.077 -0.066 -.124* -0.115 0.026 0.042 0.075 -0.102 .314** .591**     

NH 65.0923 0.09 0.075 -0.009 0.01 0.023 0.039 0.061 0.036 -0.02 -.252** -0.1 .405** .425** .405**   
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ตารางที่ ข.5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มไม่ใช่ลูกคนแรก  (N = 220) 

ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 65.2182                               

INT 54.6273 .882**                             

TH 45.7352 .659** .647**                           

ED 28.8409 .504** .510** .649**                         

PROV 26.0591 .487** .507** .642** .894**                       

DIS 21.5864 .460** .451** .546** .803** .869**                     

VIL 18.6591 .423** .411** .499** .751** .837** .951**                   

GTT 44.3182 .472** .536** .336** .231** .270** .291** .244**                 

NORT 39.7136 .605** .627** .475** .388** .387** .424** .412** .678**               

INF 28.7318 0.124 0.127 0.055 0.077 0.093 0.05 0.045 .449** .361**             

NP 45.9773 .581** .574** .457** .449** .446** .485** .448** .590** .731** .352**           

GF 47.6818 0.113 0.068 0.084 0.036 0.016 -0.026 -0.037 -0.039 -0.111 -.280** -.138*         

FOT 68.6091 0.065 0.064 0.03 0.051 0.04 0.008 0.013 0.021 0.001 -0.008 -0.064 .401**       

IC 47.5909 0.009 0.008 0.08 0.055 0.026 0.018 0.013 0.054 0.047 -0.019 -0.027 .291** .608**     

NH 64.2545 0.045 0.047 0.055 0.047 0.063 0.038 0.039 -0.025 -0.053 -.207** 0 .456** .363** .346**   
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ตารางที่ ข.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่ม อายุน้อย (N = 213) 

 
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 66.6291                               

INT 55.8216 .851**                             

TH 49.77 .572** .563**                           

ED 29.2347 .513** .529** .614**                         

PROV 28.3052 .507** .544** .617** .904**                       

DIS 24.9061 .476** .483** .526** .871** .903**                     

VIL 20.7981 .430** .422** .445** .787** .826** .910**                   

GTT 45.8404 .450** .472** .355** .348** .363** .309** .246**                 

NORT 40.3615 .601** .569** .535** .430** .419** .389** .377** .503**               

INF 27.784 -0.024 -0.071 0.008 -0.003 0.006 -0.036 -0.059 .349** .178**             

NP 46.8028 .503** .502** .530** .558** .557** .544** .489** .492** .637** .232**           

GF 47.6385 0.118 0.095 0.089 0.096 0.058 0.044 0.053 0.07 0.007 -.192** -0.11         

FOT 68.0704 0.054 0.072 -0.024 0.024 0.024 0.022 0.071 -0.018 0.005 -0.027 -0.123 .422**       

IC 46.8685 -0.008 0.002 0.02 0.009 0.006 0.02 0.019 0.053 0.083 0.03 -0.085 .300** .632**     

NH 64.4977 0.1 0.104 -0.012 0.026 0.031 0.032 0.06 0.127 -0.008 -.164* -0.023 .498** .418** .371**   
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ตารางที่ ข.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มอายุมาก  (N = 213) 

  

ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 66.62                               

INT 55.82 .851**                             

TH 49.77 .572** .563**                           

ED 29.23 .513** .529** .614**                         

PROV 28.3 .507** .544** .617** .904**                       

DIS 24.9 .476** .483** .526** .871** .903**                     

VIL 20.79 .430** .422** .445** .787** .826** .910**                   

GTT 45.84 .450** .472** .355** .348** .363** .309** .246**                 

NORT 40.36 .601** .569** .535** .430** .419** .389** .377** .503**               

INF 27.78 -0.024 -0.071 0.008 -0.003 0.006 -0.036 -0.059 .349** .178**             

NP 46.8 .503** .502** .530** .558** .557** .544** .489** .492** .637** .232**           

GF 47.63 0.118 0.095 0.089 0.096 0.058 0.044 0.053 0.07 0.007 -.192** -0.11         

FOT 68.07 0.054 0.072 -0.024 0.024 0.024 0.022 0.071 -0.018 0.005 -0.027 -0.123 .422**       

IC 46.86 -0.008 0.002 0.02 0.009 0.006 0.02 0.019 0.053 0.083 0.03 -0.085 .300** .632**     

NH 64.49 0.1 0.104 -0.012 0.026 0.031 0.032 0.06 0.127 -0.008 -.164* -0.023 .498** .418** .371**   
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ตารางที่ ข. 8  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มเกรดเฉลี่ยน้อย   (N = 246) 

 
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                  

AT 65.5041                               

INT 54.378 .867**                             

TH 47.5347 .603** .600**                           

ED 29.4228 .467** .508** .652**                         

PROV 26.6463 .469** .508** .624** .908**                       

DIS 23.6829 .457** .485** .569** .860** .917**                     

VIL 21 .416** .464** .516** .799** .881** .937**                   

GTT 45.2642 .468** .483** .309** .288** .287** .247** .197**                 

NORT 39.3374 .586** .600** .421** .308** .321** .312** .304** .610**               

INF 28.3984 0.021 0.042 0.036 -0.033 -0.053 -0.076 -0.086 .308** .265**             

NP 46.8862 .509** .537** .477** .464** .459** .455** .431** .544** .716** .229**           

GF 46.7683 0.081 0.024 0.022 -0.024 -0.044 -0.08 -0.092 -0.046 -.142* -.218** -.223**         

FOT 64.378 0.037 0.012 -0.061 -.140* -.128* -.174** -.190** -0.026 -0.087 0.046 -.192** .413**       

IC 45.248 -0.04 -0.044 -0.063 -.157* -.136* -.182** -.170** -0.002 0.001 0.072 -0.098 .268** .648**     

NH 63.313 0.089 0.071 0.011 -0.015 -0.002 0.02 0.012 0.011 -0.057 -.234** -0.022 .390** .265** .294**   
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ตารางที่ ข. 9  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มเกรดเฉลี่ยมาก  (N = 241) 

 
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 65.28                               

INT 54.43 .865**                             

TH 45.78 .676** .675**                           

ED 28.14 .610** .609** .647**                         

PROV 23.95 .537** .563** .641** .816**                       

DIS 19.7 .478** .482** .557** .735** .888**                     

VIL 16.51 .433** .415** .484** .666** .819** .919**                   

GTT 43.34 .503** .540** .383** .321** .416** .431** .393**                 

NORT 39.19 .698** .701** .611** .574** .539** .513** .497** .651**               

INF 27 .204** .203** 0.123 .138* .202** .158* .145* .445** .383**             

NP 45.67 .655** .637** .545** .571** .549** .552** .513** .560** .730** .366**           

GF 48.99 0.087 0.049 0.094 0.115 0.087 0.072 0.108 -0.072 -0.107 -.294** -0.109         

FOT 70.91 0.096 0.107 0.066 0.123 0.059 0.051 0.114 0.014 0.012 -0.098 -0.096 .507**       

IC 48.47 .133* .144* 0.093 .147* 0.124 0.107 0.106 0.11 0.093 0.036 -0.023 .307** .526**     

NH 66.17 0.031 0.046 0.033 0.073 0.1 0.08 0.121 0.029 -0.035 -.202** -0.052 .446** .496** .421**   
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ตารางที่ ข. 10  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มสายวิทยาศาสตร์   (N =215 ) 

  
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 69.2512                               

INT 57.707 .879**                             

TH 52.9393 .627** .639**                           

ED 36.0512 .523** .598** .652**                         

PROV 30.0698 .497** .556** .626** .839**                       

DIS 25.3209 .456** .507** .563** .738** .894**                     

VIL 22.0884 .416** .475** .504** .687** .863** .929**                   

GTT 45.8791 .599** .583** .442** .354** .421** .419** .364**                 

NORT 40.586 .755** .766** .594** .477** .503** .479** .476** .632**               

INF 27.8698 .180** .180** .178** .137* .169* 0.11 0.094 .379** .322**             

NP 47.814 .686** .705** .573** .523** .542** .554** .522** .624** .759** .294**           

GF 49.1488 -0.026 -0.097 -.138* -0.02 -0.038 -0.059 -0.048 -0.087 -.157* -.183** -.161*         

FOT 70.2279 -0.021 -0.022 -0.116 -0.023 -0.061 -0.094 -0.11 -0.13 -0.076 -0.057 -.173* .380**       

IC 47.9209 0.056 0.043 0.029 0.046 0.075 0.025 0.006 0.009 0.086 0.055 -0.028 .204** .600**     

NH 65.3581 0.015 -0.012 -0.082 0.03 0.025 0.046 0.013 -0.009 -0.031 -.179** -0.062 .390** .372** .370**   
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ตารางที่ ข. 11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มสายสังคมศาสตร์  (N =276 )  

 
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 62.24                               

INT 51.79 .839**                             

TH 41.48 .626** .613**                           

ED 23 .509** .479** .633**                         

PROV 21.47 .477** .489** .625** .883**                       

DIS 18.82 .452** .439** .556** .858** .909**                     

VIL 16.13 .405** .382** .490** .779** .839** .927**                   

GTT 43.01 .370** .422** .249** .225** .266** .243** .207**                 

NORT 38.14 .539** .528** .442** .380** .345** .330** .305** .616**               

INF 27.55 0.038 0.061 0.003 -0.037 -0.02 -0.03 -0.041 .370** .316**             

NP 45 .458** .439** .439** .479** .442** .427** .396** .478** .671** .305**           

GF 46.86 0.097 0.075 .121* 0.023 0.005 -0.025 -0.02 -0.104 -.147* -.325** -.235**         

FOT 65.44 0.06 0.047 0.008 -0.096 -0.094 -.126* -0.091 0.005 -0.051 -0.026 -.187** .502**       

IC 46 0.002 0.014 -0.042 -0.111 -.124* -.151* -.133* 0.04 -0.004 0.023 -.128* .342** .593**     

NH 64.21 0.087 0.096 0.072 0.001 0.038 0.02 0.067 0.005 -0.061 -.278** -0.055 .448** .395** .366**   
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ตารางที่ ข. 12  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มบิดาการศึกษาน้อย (N =242) 

 
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 AT 65.44                               

INT 54.35 .862**                             

TH 44.95 .574** .581**                           

ED 26.26 .540** .559** .637**                         

PROV 22.97 .500** .528** .621** .876**                       

DIS 19.09 .474** .463** .520** .759** .850**                     

VIL 15.83 .450** .445** .464** .702** .811** .932**                   

GTT 45.27 .514** .554** .388** .329** .354** .359** .316**                 

NORT 38.8 .619** .651** .503** .412** .412** .418** .404** .654**               

INF 28.4 0.057 0.085 .165* .130* .139* 0.082 0.03 .387** .345**             

NP 45.92 .527** .508** .524** .467** .459** .483** .449** .540** .676** .333**           

GF 65.44 .157* 0.051 0.077 0.08 0.028 -0.011 -0.051 -0.055 -.152* -.293** -.230**         

FOT 67.83 0.111 0.109 0.038 0.061 0.037 -0.008 -0.054 0.007 -0.079 -0.092 -.189** .427**       

IC 46.73 0.103 0.084 0.057 .126* 0.087 0.041 -0.004 0.063 0.035 0.042 -0.049 .313** .651**     

NH 64.71 .134* 0.057 -0.001 0.038 0.067 0.047 -0.003 -0.012 -0.1 -.278** -0.093 .478** .329** .279**   
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ตารางที่ ข. 13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มบิดาการศึกษามาก (N =226) 

 
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 65.5                               

INT 54.62 .873**                             

TH 48.43 .697** .689**                           

ED 31 .538** .543** .659**                         

PROV 27.65 .525** .564** .643** .869**                       

DIS 24.46 .478** .524** .597** .850** .951**                     

VIL 21.63 .413** .450** .523** .772** .884** .924**                   

GTT 43.46 .464** .502** .319** .329** .379** .345** .305**                 

NORT 39.76 .679** .682** .534** .488** .470** .414** .395** .623**               

INF 27.17 .208** .217** 0.039 0.026 0.053 0.051 0.08 .369** .317**             

NP 46.53 .644** .688** .493** .568** .554** .522** .497** .591** .781** .288**           

GF 48.33 -0.033 -0.01 0.026 -0.019 -0.01 -0.033 0.019 -0.129 -0.121 -.269** -0.125         

FOT 67.77 -0.001 -0.019 -0.021 -0.108 -0.114 -.141* -0.066 -0.079 -0.002 0 -0.109 .499**       

IC 47.22 -0.011 0.015 -0.037 -.163* -0.101 -.137* -0.099 0.035 0.036 0.01 -0.075 .279** .530**     

NH 64.96 -0.029 0.038 0.032 -0.004 0.007 0.021 0.091 0.019 -0.013 -.181** 0.011 .376** .447** .440**   
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ตารางที่ ข. 14  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มมารดาการศึกษาน้อย (N =268) 

 
ตัวแปร  Mean AT INT TH ED PROV DIS VIL GTT NORT INF NP GF FOT IC NH 

AT 64.86                               

INT 53.97 .847**                             

TH 45.81 .609** .606**                           

ED 27.1 .500** .558** .650**                         

PROV 24.44 .478** .537** .650** .890**                       

DIS 20.48 .459** .497** .580** .807** .871**                     

VIL 17.42 .415** .453** .510** .727** .815** .921**                   

GTT 45.13 .465** .498** .382** .317** .327** .323** .287**                 

NORT 39.11 .571** .598** .471** .385** .397** .414** .392** .665**               

INF 28.71 0.052 0.069 0.102 0.058 0.066 0.022 -0.005 .396** .318**             

NP 46.03 .497** .494** .489** .448** .442** .471** .430** .554** .694** .304**           

FOT 47.59 0.017 0.007 -0.058 -0.03 -0.056 -0.101 -0.081 -0.027 -0.075 0.01 -.209** .387**       

IC 67.33 0.017 0.017 -0.011 0.04 0.021 -0.019 -0.013 0.052 0.054 0.073 -0.056 .275** .664**     

NH 46.89 0.054 0.009 -0.032 0.02 0.025 0.001 0.013 -0.069 -0.108 -.273** -0.116 .465** .334** .315**   
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ตารางที่ ข. 15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มมารดาการศึกษามาก (N =208) 

  
ตัวแปร Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

AT 66.3029                               

INT 55.2115 .890**                             

TH 46.7644 .681** .681**                           

ED 30.226 .591** .559** .657**                         

PROV 26.0192 .535** .535** .615** .835**                       

DIS 22.9231 .477** .467** .544** .792** .943**                     

VIL 20.1971 .429** .415** .491** .741** .899** .943**                   

GTT 43.1346 .517** .533** .300** .297** .398** .369** .317**                 

NORT 39.5048 .727** .717** .581** .517** .481** .414** .401** .595**               

INF 26.375 .211** .206** 0.053 0.038 0.1 0.085 0.086 .338** .347**             

NP 46.3654 .683** .704** .532** .583** .575** .533** .510** .557** .760** .304**           

GF 48.4135 0.031 0.068 0.081 -0.005 0.005 -0.036 0.009 -0.083 -0.11 -.249** -0.088         

FOT 68.3606 0.129 0.128 0.104 0.015 -0.017 -0.047 -0.049 -0.012 0.016 -0.114 -0.061 .587**       

IC 46.9087 0.098 0.108 0.043 -0.066 -0.048 -0.083 -0.096 0.049 0.042 -0.03 -0.058 .345** .505**     

NH 65.351 0.086 .144* 0.105 0.043 0.078 0.098 0.109 0.131 0.046 -.171* 0.058 .385** .454** .428**   

211 
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ตารางที ่ข.16  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดบั  
                       การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มรวม 
 
อ่านสารชกัจูง รับรู้ปทสัถานฯ n Code Mean 12 21 11 
          66.09 61.19 55.64 
ไดอ้่าน มาก 135 22 78.59 12.5* 17.4* 22.95* 
ไม่ไดอ้่าน มาก 96 12 66.09  4.9* 10.45* 
ไดอ้่าน นอ้ย 117 21 61.19   5.55* 
ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 143 11 55.64    
                
 

ตารางที ่ข.17  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดบั การ 
                       อ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาหญิง 
 
อ่านสารชกัจูง รับรู้ปทสัถานฯ n Code Mean 12 21 11 

          64.7 61.82 53.94 
ไดอ้่าน มาก 99 22 78.98 14.28* 17.16* 25.04* 
ไม่ไดอ้่าน มาก 64 12 64.7  2.88 10.76* 
ไดอ้่าน นอ้ย 82 21 61.82   7.88* 
ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 108 11 53.94    
             
 

ตารางที ่ข.18  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดบั การ 
                       อ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาอายมุาก 
 
อ่านสารชกัจูง รับรู้ปทสัถานฯ n Code Mean 12 21 11 

          65.81 60.81 53.92 
ไดอ้่าน มาก 60 22 80.78 14.97* 19.97* 26.86* 
ไม่ไดอ้่าน มาก 37 12 65.81  5 11.89* 
ไดอ้่าน นอ้ย 68 21 60.81   6.89* 
ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 62 11 53.92    
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ตารางที ่ข.19  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดบั การ 
                       อ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก 
 
อ่านสารชกั

จูง 
รับรู้

ปทสัถานฯ N Code Mean 12 21 11 

          68.02 59.68 57.38* 

ไดอ้่าน มาก 69 22 78.28 10.26* 18.60* 20.90* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 53 12 68.02  8.34* 10.64* 

ไดอ้่าน นอ้ย 72 21 59.68   2.3 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 77 11 57.38    

 
ตารางที ่ข.20  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดบั การ 
                       อ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของนกัศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาสูง 
 
อ่านสารชกัจูง รับรู้ปทสัถานฯ n Code Mean 12 21 11 

          64 62.02 84.95 
ไดอ้่าน มาก 69 22 78.68 14.68 16.66* 23.73* 
ไม่ไดอ้่าน มาก 46 12 64  1.98 9.05* 
ไดอ้่าน นอ้ย 47 21 62.02   7.07* 
ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 64 11 54.95    

 
ตารางที ่ข.21  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดบั การ 
                       อ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของนกัศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง 
 
อ่านสารชกัจูง รับรู้ปทสัถานฯ n Code Mean 12 21 11 
          67.82 60.05 55.38 
ไดอ้่าน มาก 62 22 81.1 13.28* 21.05* 25.72* 
ไม่ไดอ้่าน มาก 38 12 67.82  7.77* 12.44* 
ไดอ้่าน นอ้ย 44 21 60.05   4.67 
ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 64 11 55.38    
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ตารางที่ ข.22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดับ การ 

                       อ่านสารชักจูง และการรับรู้ปทัสถานทางสังคมของนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยน้อย 

 

อ่านสารชักจูง รับรู้ปทัสถานฯ n  Code  Mean  12  21  11  

              64.81  60.39  56.32 

ได้อ่าน มาก  68   22   78.77   13.96*  18.38*  22.45*  

ไม่ได้อ่าน มาก 59  12  64.81   4.42  8.49*  

ได้อ่าน น้อย 57  21  60.39     4.07  

ไม่ได้อ่าน น้อย 62  11  56.32     

                   

 

ตารางที่ ข.23  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดับ การ 

                         อ่านสารชักจูง และการรับรู้ปทัสถานทางสังคมของนักศึกษาที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ 

 

อ่านสารชักจูง รับรู้ปทัสถานฯ n  Code  Mean  12  21  11  

              70.71  61.77  57.44 

ได้อ่าน มาก  68   22   83.4   12.69*  21.63*  25.96*  

ไม่ได้อ่าน มาก 44  12  70.71   8.94*  13.27*  

ได้อ่าน น้อย 44  21  61.77     4.33  

ไม่ได้อ่าน น้อย 59  11  57.44     

                   

 

ตารางที่ ข.24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พิจารณาตามระดับ การ 

                       อ่านสารชักจูง และการเขียนสารชักจูงของกลุ่มนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสูง 

 

อ่านสารชักจูง เขียนสารชักสูง n  Code  Mean  21  11  12  

              67.48  60.91  57.53 

ได้อ่าน ได้เขียน 71   22  73.11  5.63*  12.20*  15.58*  

ไม่ได้อ่าน ไม่ได้เขียน 56   21  67.48    6.57*  9.95*  

ได้อ่าน ไม่ได้เขียน 58   11  60.91      3.38*  

ไม่ได้อ่าน ได้เขียน 60  12  57.53     
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ตารางที ่ข.25  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั     
                       การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มรวม 
 
อ่านสารชกัจูง รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 56.22 49.52 48.24 
ไดอ้่าน มาก 135 22 63.79 7.57* 14.27* 15.55* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 96 12 56.22  6.7* 7.98* 
ไดอ้่าน นอ้ย 117 21 49.52   1.28 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 143 11 48.24    

 
 ตารางที ่ข.26  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั  
                        การอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาหญิง 
 

อ่านสารชกัจูง รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 54.73 49.56 46.91 

ไดอ้่าน มาก 99 22 63.57 8.84* 14.01* 16.66* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 64 12 54.73  5.17* 7.82* 

ไดอ้่าน นอ้ย 82 21 49.56   2.65 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 108 11 46.91    

 
ตารางที ่ข.27  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั  
                       การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาอายมุาก 
 

อ่านสารชกัจูง รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 55.43 48.41 47.13 

ไดอ้่าน มาก 60 22 64.37 8.94* 15.96* 17.24* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 37 12 55.43  7.02* 8.3* 

ไดอ้่าน นอ้ย 68 21 48.41   1.28 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 62 11 47.13    
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 ตารางที ่ข.28  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั  
                        การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของนกัศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 

    Mean 57.85 49.97 47.54 

ไดอ้่าน มาก 69 22 63 5.15* 13.03* 15.46* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 53 12 57.85  7.88* 10.31* 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 77 11 49.97   2.43 

ไดอ้่าน นอ้ย 72 21 47.54    
 
ตารางที ่ข.29  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั  
                       การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดามี 
                       การศึกษาสูง 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 54.85 50.91 48.04 

ไดอ้่าน มาก 70 22 62.74 7.89* 11.83* 14.7* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 54 12 54.85  3.94 6.81* 

ไดอ้่าน นอ้ย 67 21 50.91   2.87 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 77 11 48.04    
 

ตารางที ่ข.30  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั  
                       การอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 55.54 48.95 48.06 

ไดอ้่าน มาก 68 22 63.68 8.14* 14.73* 15.62* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 59 12 55.54  6.59* 7.48* 

ไดอ้่าน นอ้ย 57 21 48.95   0.89 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 62 11 48.06    
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 ตารางที ่ข.31  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พจิารณาตามระดบั  
                        การอ่านสารชกัจูงและการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของนกัศึกษาท่ีเรียนในสาย 
                        ศิลปะศาสตร์ 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 52.37 48.75 47.55 

ไดอ้่าน มาก 67 22 59.99 7.62* 11.24* 12.44* 

ไม่ไดอ้่าน มาก 52 12 52.37  3.62 4.82 

ไดอ้่าน นอ้ย 73 21 48.75   1.2 

ไม่ไดอ้่าน นอ้ย 84 11 47.55    
 

ตารางที ่ข.32  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
                       พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มรวม 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 
    Mean 51.77 35.13 33.76 

อ่าน มาก 134 22 66.19 14.42* 31.06* 32.43* 
ไม่อ่าน มาก 96 12 51.77  16.64* 18.01* 
อ่าน นอ้ย 117 21 35.13   1.37 

ไม่อ่าน นอ้ย 143 11 33.76    
 

 ตารางที ่ข.33  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
                        พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่ม 
                        นกัศึกษาหญิง 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 
    Mean 47.42 33.95 32.28 

อ่าน มาก 98 22 67.45 20.03* 33.5* 35.17* 
ไม่อ่าน มาก 64 12 47.42  13.47* 15.14* 
อ่าน นอ้ย 82 21 33.95   1.67 

ไม่อ่าน นอ้ย 108 11 32.28    
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ตารางที ่ข.34  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
                       พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่ม 
                       นกัศึกษาอายมุาก 
 
อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21  

    Mean 46.46 37.53 35.46  
อ่าน มาก 60 22 67.08 20.62* 29.55* 31.62*  

ไม่อ่าน มาก 37 12 46.46  8.93 11.00  
ไม่อ่าน นอ้ย 62 11 37.53   2.07  
อ่าน นอ้ย 68 21 35.46     

 
ตารางที ่ข.35  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
                       พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่ม 
                       นกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 
    Mean 46.16 35.69 33.20 

ไดอ่้าน มาก 65 22 65.14 18.98* 29.45* 31.94* 
ไม่อ่าน มาก 43 12 46.16  10.47* 12.96* 
ไดอ่้าน นอ้ย 45 21 35.69   2.49 

ไม่ไดอ่้าน นอ้ย 66 11 33.20    
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ตารางท่ี ข.36  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
                       พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่ม 
                       นกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 
    Mean 49.42 37.1 34.05 

อ่าน มาก 67 22 67 17.58* 29.9* 32.95* 
ไม่อ่าน มาก 59 12 49.42  12.32* 15.37* 
ไม่อ่าน นอ้ย 62 11 37.1   3.05 
อ่าน นอ้ย 57 21 34.05    

                

 
ตารางที ่ข.37  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
                       พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่ม 
                       นกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์ 
 
อ่าน รับรู้ n Code          12          21          11  

         Mean      41.54      34.27      31.58  
อ่าน มาก 67 22 61.70 19.56* 26.83* 29.52* 

ไม่อ่าน มาก 52 12 41.54  7.27 9.96 
อ่าน นอ้ย 73 21 34.27   2.69 

ไม่อ่าน นอ้ย 84 11 31.58    
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ตารางที ่ข.38  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการ 
                       รับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาท่ีอายมุาก 
 
อ่าน เขียน รับรู้ จํานวนคน รหัส ค่าเฉลีย่ 222 122 111 221 112 121 211 

-66.27 -60.13 -44.42 -40.13 -36.05 -32.56 -29.17 

อ่าน ไม่เขียน มาก 30 212 67.9 1.63 7.77 23.48* 27.77* 31.85* 35.54* 38.73* 

อ่าน เขียน มาก 30 222 66.27  6.14 21.85* 26.14* 30.22* 33.71* 37.10* 

ไม่อ่าน เขียน มาก 16 122 60.13   15.71 20.00* 24.08* 27.57* 30.96* 

ไม่อ่าน ไม่เขียน นอ้ย 26 111 44.42    4.29 8.37 11.86 15.25 

อ่าน เขียน นอ้ย 39 221 40.13     4.08 7.57 10.96 

ไม่อ่าน ไม่เขียน มาก 21 112 36.05      3.49 6.88 

ไม่อ่าน เขียน นอ้ย 36 121 32.56       3.39 

อ่าน ไม่เขียน นอ้ย 29 211 29.17        

220 
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ตารางที ่ข.39  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการ 
                       รับรู้ปทสัถานทางสงัคมของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตร์ 
 

อ่าน เขียน รับรู้ จํานวน
คน 

รหัส ค่าเฉลีย่ 212 122 112 221 111 121 211 

-62.94 -55.28 -48.54 -39.03 -34.27 -33.27 -30.73 

อ่าน เขียน มาก 72 222 69 6.06 13.72* 20.46* 29.97* 34.73* 35.73* 38.27* 

อ่าน ไม่เขียน มาก 62 212 62.94  7.66 14.40* 23.91* 28.67* 29.67* 32.21* 

ไม่อ่าน เขียน มาก 46 122 55.28   6.74 16.25* 21.01* 22.01* 24.55* 

ไม่อ่าน ไม่เขียน มาก 50 112 48.54    9.51 14.27* 15.27* 17.81* 

อ่าน เขียน นอ้ย 62 221 39.03     4.76 5.76 8.3 

ไม่อ่าน ไม่เขียน นอ้ย 70 111 34.27      1 3.54 

ไม่อ่าน เขียน นอ้ย 73 121 33.27       2.54 

อ่าน ไม่เขียน นอ้ย 55 211 30.73        
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ตารางที่ ข.40  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การยินยอมให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัด 

                       ภูมิลําเนา พิจารณาตามระดับ การอ่านสารชักจูง และการรับรู้ปทัสถานทางสังคมของ 

                       กลุ่มนักศึกษากลุ่มรวม 

  
อ่าน รับรู้  n  Code            12          11           21  

            Mean       32.30      19.78       18.62  

อ่าน มาก 135  22  44.39  12.09*  24.61*  25.77*  

ไม่อ่าน มาก 96  12  32.30   12.52*  13.68*  

ไม่อ่าน น้อย 143  11  19.78      1.16  

อ่าน น้อย 117  21  18.62       

                    

      

ตารางที่ ข.41  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การยินยอมให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัด 

                       ภูมิลําเนา พิจารณาตามระดับ การอ่านสารชักจูง และการรับรู้ปทัสถานทางสังคมของ 

                       กลุ่มนักศึกษาหญิง 

   
อ่าน รับรู้  n  Code           12           11           21  

            Mean       29.00       18.09      16.80  

อ่าน มาก  99  22      44.98    15.98*    26.89*    28.18*  

ไม่อ่าน มาก  64  12      29.00      10.91*    12.2*  

ไม่อ่าน น้อย  108  11      18.09      

      

1.29  

อ่าน น้อย  82  21      16.80        

                       

 

ตารางที่ ข.42  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การยินยอมให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัด 

                       ภูมิลําเนา พิจารณาตามระดับ การอ่านสารชักจูง และการรับรู้ปทัสถานทางสังคมของ 

                       กลุ่มนักศึกษาอายุมาก 

 
อ่าน รับรู้  n  Code           12          11           21  

            Mean       26.51      21.37       19.29  

อ่าน มาก 60   22  47.63   21.12*  26.26*  28.34*  

ไม่อ่าน มาก 37   12  26.51     5.14  7.22  

ไม่อ่าน น้อย 62   11   21.37      2.08  

อ่าน น้อย 68   21   19.29        
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ตารางที ่ข.43  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของ 
                       กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 
 
อ่าน รับรู้ n Code          12          11          21  

         Mean      27.81      21.23      19.84  
อ่าน มาก 66 22 43.26 15.45* 22.03* 23.42* 

ไม่อ่าน มาก 43 12 27.81  6.58 7.97 
ไม่อ่าน นอ้ย 66 11 21.23   1.39 
อ่าน นอ้ย 45 21 19.84    

                

        
ตารางที ่ข.44  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดาการศึกษานอ้ย 
 
อ่าน รับรู้ n Code          12          11          21  

         Mean      27.33      23.32      16.61  
อ่าน มาก 70 22 41.15 13.82* 17.83* 24.54* 

ไม่อ่าน มาก 54 12 27.33  4.01 10.72* 
ไม่อ่าน นอ้ย 77 11 23.32   6.71 
อ่าน นอ้ย 67 21 16.61    

                
        
ตารางที ่ข.45  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของ 
                       กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปะศาสตร์ 
  
อ่าน รับรู้ n Code          12          21          11  

         Mean      23.33      16.96      15.35  
อ่าน มาก 67 22     38.96   15.63*   22*   23.61*  
ไม่อ่าน มาก 52 12     23.33         6.37        7.98  
อ่าน นอ้ย 73 21     16.96          1.61  
ไม่อ่าน นอ้ย 84 11     15.35     
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ตารางที ่ข.46  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มรวม 
 
อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 28.78 17.71 14.82 
อ่าน มาก 135 22 39.72 10.94* 22.01* 24.9* 

ไม่อ่าน มาก 96 12 28.78  11.07* 13.96* 
ไม่อ่าน นอ้ย 143 11 17.71   2.89 
อ่าน นอ้ย 117 21 14.82    

        

 
 ตารางที ่ข.47  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ    
                        ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                        ของกลุ่มนกัศึกษาหญิง 
 
อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 

    Mean 25.75 16.48 14.27 
อ่าน มาก 99 22 39.01 13.26* 22.53* 24.74* 

ไม่อ่าน มาก 64 12 25.75  9.27* 11.48* 
ไม่อ่าน นอ้ย 108 11 16.48   2.21 
อ่าน นอ้ย 82 21 14.27    

                
 

ตารางที ่ข.48  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของ 
                       กลุ่มนกัศึกษาอายมุาก  
 
อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 

    Mean 21.35 16.77 15.82 
อ่าน มาก 60 22 38.95 17.6* 22.18* 23.13* 

ไม่อ่าน มาก 37 12 21.35  4.58 5.53 
ไม่อ่าน นอ้ย 62 11 16.77   0.95 
อ่าน นอ้ย 68 21 15.82    
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ตารางที ่ข.49  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของ 
                       กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 

  
อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 

    Mean 24.72 19.27 14.96 
อ่าน มาก 66 22 41.29 16.57* 22.02* 26.33* 

ไม่อ่าน มาก 43 12 24.72  5.45 9.76 
ไม่อ่าน นอ้ย 66 11 19.27   4.31 
อ่าน นอ้ย 45 21 14.96    

                

 

ตารางที ่ข.50  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดาการศึกษานอ้ย 
   
อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 

    Mean 25.48 19.74 13.12 
อ่าน มาก 70 22 39.64 14.16* 19.9* 26.52* 

ไม่อ่าน มาก 54 12 25.48  5.74* 12.36* 
ไม่อ่าน นอ้ย 77 11 19.74   6.62 
อ่าน นอ้ย 67 21 13.12    

                
 

ตารางที ่ข.51  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ 
                    ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของ 
                    กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปะศาสตร์ 
 
อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 

    Mean 19.81 16.49 15.99 
อ่าน มาก 67 22 35.07 15.26* 18.58* 19.08* 

ไม่อ่าน มาก 52 12 19.81  3.32 3.82 
อ่าน นอ้ย 73 21 16.49   0.50 

ไม่อ่าน นอ้ย 84 11 15.99    
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ตารางที ่ข.52  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบล 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มรวม 
  
อ่าน รับรู้ N Code  12 11 21 

    Mean 24.97 13.64 13.63 
อ่าน มาก 135 22 34.79 9.82* 21.15* 21.16* 

ไม่อ่าน มาก 96 12 24.97  11.33* 11.34* 
ไม่อ่าน นอ้ย 143 11 13.64   0.01 
อ่าน นอ้ย 117 21 13.63    

                

        

ตารางที ่ข.53  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบล 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาหญิง 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 21 11 
    Mean 20.97 13.18 12.13 

อ่าน มาก 99 22 33.60 12.63* 20.42* 21.47* 
ไม่อ่าน มาก 64 12 20.97  7.79* 8.84* 
อ่าน นอ้ย 82 21 13.18   1.05 

ไม่อ่าน นอ้ย 108 11 12.13    
                

  
ตารางที ่ข.54  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบล 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 
   

อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 
    Mean 20.14 12.95 11.96 

อ่าน มาก 66 22 37.73 17.59* 24.78* 25.77* 
ไม่อ่าน มาก 43 12 20.14  7.19 8.18 
ไม่อ่าน นอ้ย 66 11 12.95   0.99 
อ่าน นอ้ย 45 21 11.96    
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ตารางที ่ข.55  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบล 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดาการศึกษานอ้ย 
  

อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 
    Mean 20.20 14.42 12.31 

อ่าน มาก 70 22 35.21 15.01* 20.79* 22.9* 
ไม่อ่าน มาก 54 12 20.20  5.78 7.89 
ไม่อ่าน นอ้ย 77 11 14.42   2.11 
อ่าน นอ้ย 67 21 12.31    

                

        
ตารางที ่ข.56  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในตาํบล 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปะศาสตร์ 
 
อ่าน รับรู้     n Code    12     21          11  
         Mean   17.10  15.14      12.87  
อ่าน มาก 67 22     31.64   14.54*   16.5*   18.77*  
ไม่อ่าน มาก 52 12     17.10   1.96        4.23  
อ่าน นอ้ย 73 21     15.14          2.27  
ไม่อ่าน นอ้ย 84 11     12.87     
                
 

ตารางที ่ข.57  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มรวม 
 
อ่าน รับรู้   n Code     12         11          21  
         Mean   21.31   11.97      10.46  
อ่าน มาก 135 22     31.27    9.96*  19.30*      20.81*  
ไม่อ่าน มาก 96 12     21.31   9.34*      10.85*  
ไม่อ่าน นอ้ย 143 11     11.97          1.51  
อ่าน นอ้ย 135 21     10.46     
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ตารางที ่ข.58  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                        ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                        ของกลุ่มนกัศึกษาหญิง 
 
อ่าน รับรู้   n Code       12   11          21  
         Mean     17.13     10.93      10.56  
อ่าน มาก 99 22     29.10    11.97*    18.17*      18.54*  
ไม่อ่าน มาก 64 12     17.13      6.20        6.57  
อ่าน นอ้ย 82 21     10.93          0.37  
ไม่อ่าน นอ้ย 108 11     10.56     
                

        
ตารางที ่ข.59  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                    ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคมของ 
                    กลุ่มนกัศึกษาท่ีอายนุอ้ย  
  

อ่าน รับรู้   n Code       12    11          21  
         Mean     23.76     13.90        8.45  
อ่าน มาก 75 22     32.31        8.55*      18.41*      23.86*  
ไม่อ่าน มาก 59 12     23.76     9.86*      15.31*  
ไม่อ่าน นอ้ย 81 11     13.90          5.45  
อ่าน นอ้ย 49 21       8.45     
                
 

ตารางที ่ข.60  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนแรก 
 

อ่าน รับรู้ n Code  12 11 21 
    Mean 15.51 12.96 11.30 

อ่าน มาก 66 22 33.70 18.19* 20.74* 22.40* 
ไม่อ่าน มาก 43 12 15.51  2.55 4.21 
ไม่อ่าน นอ้ย 66 11 12.96   1.66 
อ่าน นอ้ย 45 21 11.30    
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ตารางที ่ข.61  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบัการอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีบิดาการศึกษานอ้ย  
 
อ่าน รับรู้    n Code          12          11          21  
         Mean     18.66       9.31        7.05  
อ่าน มาก 60 22     30.68      12.02*      21.37*      23.63*  
ไม่อ่าน มาก 47 12     18.66         9.35*      11.61*  
ไม่อ่าน นอ้ย 72 11       9.31          2.26  
อ่าน นอ้ย 63 21       7.05     
                

        
ตารางที ่ข.62  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมารดารการศึกษานอ้ย 
 
อ่าน รับรู้                         n Code         12         11          21  

         Mean      16.96      12.86        7.67  
อ่าน มาก 70 22     32.16      15.20*      19.30*      24.49*  
ไม่อ่าน มาก 54 12     16.96         4.10        9.29*  
ไม่อ่าน นอ้ย 77 11     12.86          5.19  
อ่าน นอ้ย 67 21       7.67     
                
 

ตารางที ่ข.63  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียนอ้ย 
 

อ่าน รับรู้                         n Code         12         11          21  
         Mean      22.68      15.95      11.56  
อ่าน มาก 68 22     32.06        9.38*      16.11*      20.50*  
ไม่อ่าน มาก 59 12     22.68         6.73      11.12*  
ไม่อ่าน นอ้ย 62 11     15.95          4.39  
อ่าน นอ้ย 57 21     11.56     
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ตารางที ่ข.64  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  การยนิยอมใหส้ร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น 
                       ภูมิลาํเนา พิจารณาตามระดบั การอ่านสารชกัจูง และการรับรู้ปทสัถานทางสงัคม 
                       ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในสายศิลปศาสตร์  
  
อ่าน รับรู้                          n  Code 12         11         21  
         Mean      14.29      11.80      11.42  
อ่าน มาก 67 22     28.13      13.84*      16.33*      16.71*  
ไม่อ่าน มาก 52 12     14.29         2.49        2.87  
ไม่อ่าน นอ้ย 84 11     11.80          0.38  
อ่าน นอ้ย 73 21     11.42     
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DATE:  4/24/2012 
TIME:  9:46 

 
 

L I S R E L  8.72 

 
BY 

  
Karl G. Jöreskog and Dag Sörbom 

 
 
 
 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 
 
 

The following lines were read from file  E:\Documents and 
Settings\FUJISHU\Desktop\PA Jew new\model 2.spj: 
 
 
 Relationships 
 VIL = DIS PROV TH 
 DIS = PROV 
 PROV = ED TH 
 ED = TH INT 
 TH =  INT AT 
 INT = AT 
 VIL = INF NP 
 DIS = INF NP 
 PROV = GTT 
 ED = INF NP 
 TH = NP 
 INT = READ WRITE GTT NORT INF 
 AT = READ WRITE GTT NORT INF NP GF FOT IC NH 
 Path Diagram 
 Lisrel output: ss sc ef rs mi 
 End of Problem 
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         Covariance Matrix        
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL     647.32 
      DIS     630.47     711.67 
     PROV     609.64     678.13     792.06 
       ED     565.14     644.56     733.51     909.12 
       TH     416.15     490.50     580.02     638.98    1058.95 
      INT     157.29     181.47     212.14     236.79     291.84     199.59 
       AT     181.52     209.93     238.64     273.46     351.17     206.32 
     READ       1.44       1.66       1.46       1.87       2.68       1.42 
    WRITE       1.12       0.99       1.11       0.97       1.23       0.51 
      GTT      90.09     108.42     119.50     110.82     135.00      86.99 
     NORT      91.44      99.19     109.94     120.93     153.09      83.61 
      INF       3.85       7.27      15.92      11.28      23.07      14.89 
       NP     144.32     160.95     170.60     186.82     198.82      99.63 
       GF      -1.92      -3.20       2.65       8.53      12.13       3.69 
      FOT     -23.87     -29.99     -17.47      -8.00      -1.99      10.84 
       IC     -13.38     -14.73      -4.94      -4.48       1.20       6.53 
       NH      10.77       8.63       9.79       6.81       6.42       7.32 
 
  
        Covariance Matrix        
 
                  AT       READ      WRITE        GTT       NORT        INF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       AT     286.15 
     READ       2.67       0.25 
    WRITE       0.91       0.01       0.25 
      GTT      99.46       0.77       0.15     147.01 
     NORT      99.81       0.99       0.13      69.72      83.13 
      INF      15.97       0.15       0.09      42.05      26.28      83.88 
       NP     118.16       1.22      -0.13      81.38      79.47      33.47 
       GF       9.28      -0.34       0.15      -6.23      -7.78     -16.31 
      FOT      14.60       0.20       0.40      -4.51      -3.91      -3.26 
       IC       7.48      -0.05       0.36       4.35       4.41       3.91 
       NH       9.94      -0.28       0.11       0.71      -3.20     -19.04 
 
 
         Covariance Matrix        
 
                  NP         GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       NP     146.72 
       GF     -14.59      46.94 
      FOT     -24.88      43.46     177.74 
       IC      -7.93      19.62      75.91      90.42 
       NH      -5.24      25.71      45.79      31.01      76.18 
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Parameter Specifications 
 
         BETA         
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL          0          1          2          0          3          0 
      DIS          0          0          4          0          0          0 
     PROV          0          0          0          5          6          0 
       ED          0          0          0          0          7          8 
       TH          0          0          0          0          0          9 
      INT          0          0          0          0          0          0 
       AT          0          0          0          0          0          0 
 
  
        BETA         
 
                  AT 
            -------- 
      VIL          0 
      DIS          0 
     PROV          0 
       ED          0 
       TH         10 
      INT         11 
       AT          0 
 
 
         GAMMA        
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL          0          0          0          0         12         13 
      DIS          0          0          0          0         14         15 
     PROV          0          0         16          0          0          0 
       ED          0          0          0          0         17         18 
       TH          0          0          0          0          0         19 
      INT         20         21         22         23         24          0 
       AT         25         26         27         28         29         30 
 
 
         GAMMA        
 
                  GF        FOT         IC         NH 
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL          0          0          0          0 
      DIS          0          0          0          0 
     PROV          0          0          0          0 
       ED          0          0          0          0 
       TH          0          0          0          0 
      INT          0          0          0          0 
       AT         31         32         33         34 
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         PHI          
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     READ         35 
    WRITE         36         37 
      GTT         38         39         40 
     NORT         41         42         43         44 
      INF         45         46         47         48         49 
       NP         50         51         52         53         54         55 
       GF         56         57         58         59         60         61 
      FOT         63         64         65         66         67         68 
       IC         71         72         73         74         75         76 
       NH         80         81         82         83         84         85 
 
         PHI          
 
                  GF        FOT         IC         NH 
            --------   --------   --------   -------- 
       GF         62 
      FOT         69         70 
       IC         77         78         79 
       NH         86         87         88         89 
 
         PSI          
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                  90         91         92         93         94         95 
 
         PSI          
 
                  AT 
            -------- 
                  96 
 
 
Number of Iterations = 10 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         BETA         
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -       0.82       0.09        - -      -0.05        - - 
                         (0.04)     (0.04)                (0.02) 
                          21.68       2.50                 -2.55 
 
      DIS        - -        - -       0.82        - -        - -        - - 
                                    (0.02) 
                                     39.07 
     PROV        - -        - -        - -       0.72       0.09        - - 
                                               (0.03)     (0.03) 
                                                26.07       3.39 
 
       ED        - -        - -        - -        - -       0.42       0.32 
                                                          (0.04)     (0.10) 
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                                                           10.38       3.33 
 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -       0.63 
                                                                     (0.16) 
                                                                       4.05 
 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 

         BETA         
 
                  AT    
            -------- 
      VIL        - - 
 
      DIS        - - 
 
     PROV        - - 
 
       ED        - - 
 
       TH       0.58 
              (0.13) 
                4.41 
 
      INT       0.65 
              (0.03) 
               25.26 
 
       AT        - - 
 
 

         GAMMA        
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -        - -      -0.05       0.05 
                                                          (0.05)     (0.04) 
                                                           -1.03       1.17 
 
      DIS        - -        - -        - -        - -      -0.14       0.17 
                                                          (0.06)     (0.05) 
                                                           -2.33       3.39 
 
     PROV        - -        - -       0.19        - -        - -        - - 
                                    (0.06) 
                                      3.32 
 
       ED        - -        - -        - -        - -      -0.26       0.55 
                                                          (0.11)     (0.10) 
                                                           -2.26       5.22 
 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -       0.46 
                                                                     (0.11) 
                                                                       4.07 
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      INT      -2.22      -0.36       0.08       0.20      -0.05        - - 
              (0.65)     (0.63)     (0.03)     (0.05)     (0.04) 
               -3.38      -0.58       2.46       3.88      -1.24 
 
       AT       5.91       2.95       0.17       0.76      -0.20       0.34 
              (1.10)     (1.06)     (0.06)     (0.09)     (0.07)     (0.07) 
                5.39       2.78       2.85       8.23      -2.99       5.23 
 
 
         GAMMA        
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -        - - 
 
      DIS        - -        - -        - -        - - 
 
     PROV        - -        - -        - -        - - 
 
       ED        - -        - -        - -        - - 
 
       TH        - -        - -        - -        - - 
 
      INT        - -        - -        - -        - - 
 
       AT       0.37       0.07      -0.08       0.01 
              (0.09)     (0.05)     (0.07)     (0.07) 
                3.94       1.33      -1.11       0.18 
 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL     643.29 
      DIS     626.85     708.78 
     PROV     607.72     676.40     792.12 
       ED     563.15     630.24     730.92     902.75 
       TH     426.61     504.23     578.13     632.76    1056.26 
      INT     163.64     187.20     210.34     233.34     289.71     199.59 
       AT     193.32     221.33     247.16     273.60     351.17     206.32 
     READ       1.69       1.92       2.10       2.35       3.01       1.42 
    WRITE       0.22       0.28       0.39       0.40       0.80       0.51 
      GTT     101.96     115.64     130.68     124.45     150.10      86.99 
     NORT      93.43     105.80     116.45     125.18     147.30      83.61 
      INF       8.26      12.54      22.33      15.85      34.00      14.89 
       NP     140.52     156.72     165.45     184.09     195.88      94.96 
       GF      -1.66      -1.79      -1.85      -1.20       2.14       5.35 
      FOT     -10.06      -9.97      -7.44      -9.39       2.10       7.82 
       IC      -2.33      -1.86       0.06      -1.59       4.46       5.89 
       NH       6.64       6.98       6.40       7.70       8.01       7.30 
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        Covariance Matrix of Y and X             
 
                  AT       READ      WRITE        GTT       NORT        INF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       AT     286.15 
     READ       2.67       0.25 
    WRITE       0.91       0.01       0.25 
      GTT      99.46       0.77       0.15     147.01 
     NORT      99.81       0.99       0.13      69.72      83.13 
      INF      15.97       0.15       0.09      42.05      26.28      83.88 
       NP     118.16       1.22      -0.13      81.38      79.47      33.47 
       GF       9.28      -0.34       0.15      -6.23      -7.78     -16.31 
      FOT      14.60       0.20       0.40      -4.51      -3.91      -3.26 
       IC       7.48      -0.05       0.36       4.35       4.41       3.91 
       NH       9.94      -0.28       0.11       0.71      -3.20     -19.04 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                  NP         GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       NP     146.72 
       GF     -14.59      46.94 
      FOT     -24.88      43.46     177.74 
       IC      -7.93      19.62      75.91      90.42 
       NH      -5.24      25.71      45.79      31.01      76.18 
 
         PHI          
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     READ       0.25 
              (0.02) 
               15.48 
 
    WRITE       0.01       0.25 
              (0.01)     (0.02) 
                0.79      15.48 
 
      GTT       0.77       0.15     147.01 
              (0.28)     (0.28)     (9.50) 
                2.76       0.54      15.48 
 
 
 
     NORT       0.99       0.13      69.72      83.13 
              (0.21)     (0.21)     (5.97)     (5.37) 
                4.63       0.65      11.68      15.48 
 
      INF       0.15       0.09      42.05      26.28      83.88 
              (0.21)     (0.21)     (5.43)     (4.00)     (5.42) 
                0.70       0.42       7.75       6.57      15.48 
 
       NP       1.22      -0.13      81.38      79.47      33.47     146.72 
              (0.28)     (0.28)     (7.67)     (6.22)     (5.29)     (9.48) 
                4.33      -0.49      10.61      12.78       6.32      15.48 
 
       GF      -0.34       0.15      -6.23      -7.78     -16.31     -14.59 
              (0.16)     (0.16)     (3.81)     (2.88)     (2.96)     (3.85) 
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               -2.13       0.95      -1.64      -2.71      -5.51      -3.79 
 
      FOT       0.20       0.40      -4.51      -3.91      -3.26     -24.88 
              (0.30)     (0.31)     (7.39)     (5.56)     (5.58)     (7.47) 
                0.66       1.31      -0.61      -0.70      -0.58      -3.33 
 
       IC      -0.05       0.36       4.35       4.41       3.91      -7.93 
              (0.22)     (0.22)     (5.27)     (3.97)     (3.98)     (5.28) 
               -0.25       1.65       0.82       1.11       0.98      -1.50 
 
       NH      -0.28       0.11       0.71      -3.20     -19.04      -5.24 
              (0.20)     (0.20)     (4.84)     (3.64)     (3.75)     (4.84) 
               -1.38       0.56       0.15      -0.88      -5.07      -1.08 
 
 
         PHI          
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
       GF      46.94 
              (3.03) 
               15.48 
 
      FOT      43.46     177.74 
              (4.62)    (11.49) 
                9.40      15.48 
 
       IC      19.62      75.91      90.42 
              (3.11)     (6.75)     (5.84) 
                6.31      11.24      15.48 
 
       NH      25.71      45.79      31.01      76.18 
              (2.97)     (5.71)     (4.05)     (4.92) 
                8.65       8.01       7.66      15.48 
 
 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               86.91     127.62     188.91     466.75     579.04      46.19 
              (5.62)     (8.25)    (12.21)    (30.16)    (37.42)     (2.98) 
               15.48      15.48      15.48      15.48      15.48      15.48 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  AT    
            -------- 
              133.32 
              (8.62) 
               15.48 
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         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.86       0.82       0.76       0.48       0.45       0.77 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                  AT    
            -------- 
                0.53 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.25       0.28       0.28       0.30       0.31       0.49 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                  AT    
            -------- 
                0.53 
 
         Reduced Form                 
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       1.41       0.95       0.23       0.35      -0.39       0.74 
              (0.50)     (0.46)     (0.05)     (0.06)     (0.10)     (0.08) 
                2.83       2.10       4.66       6.16      -4.05       8.82 
 
      DIS       1.73       1.16       0.26       0.41      -0.40       0.80 
              (0.59)     (0.54)     (0.06)     (0.06)     (0.10)     (0.09) 
                2.93       2.13       4.73       6.57      -4.14       9.30 
 
     PROV       2.11       1.41       0.32       0.50      -0.31       0.76 
              (0.72)     (0.66)     (0.07)     (0.08)     (0.09)     (0.09) 
                2.93       2.14       4.77       6.67      -3.43       8.59 
 
       ED       2.38       1.62       0.15       0.59      -0.41       0.95 
              (0.83)     (0.77)     (0.05)     (0.09)     (0.12)     (0.11) 
                2.85       2.10       3.39       6.53      -3.32       8.64 
 
       TH       4.46       2.69       0.22       0.88      -0.23       0.80 
              (1.31)     (1.15)     (0.06)     (0.12)     (0.07)     (0.12) 
                3.42       2.34       3.39       7.55      -3.15       6.70 
 
      INT       1.60       1.54       0.19       0.69      -0.18       0.22 
              (0.95)     (0.93)     (0.05)     (0.08)     (0.06)     (0.04) 
                1.68       1.67       3.79       9.24      -3.10       5.12 
 
       AT       5.91       2.95       0.17       0.76      -0.20       0.34 
              (1.10)     (1.06)     (0.06)     (0.09)     (0.07)     (0.07) 
                5.39       2.78       2.85       8.23      -2.99       5.23 
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        Reduced Form                 
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.14       0.03      -0.03       0.00 
              (0.04)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                3.55       1.32      -1.10       0.18 
 
      DIS       0.16       0.03      -0.03       0.01 
              (0.05)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                3.63       1.32      -1.10       0.18 
 
     PROV       0.20       0.04      -0.04       0.01 
              (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.04) 
                3.64       1.32      -1.10       0.18 
 
       ED       0.23       0.05      -0.05       0.01 
              (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.05) 
                3.63       1.32      -1.10       0.18 
 
       TH       0.37       0.07      -0.08       0.01 
              (0.10)     (0.05)     (0.07)     (0.07) 
                3.75       1.33      -1.10       0.18 
 
      INT       0.24       0.05      -0.05       0.01 
              (0.06)     (0.04)     (0.05)     (0.05) 
                3.89       1.33      -1.10       0.18 
 
       AT       0.37       0.07      -0.08       0.01 
              (0.09)     (0.05)     (0.07)     (0.07) 
                3.94       1.33      -1.11       0.18 
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Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 57 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 60.33 (P = 0.36) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 59.29 (P = 0.39) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 2.29 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 24.83) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.12 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0048 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.052) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0091 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.030) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.52 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.52 ; 0.57) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.64 
                       ECVI for Independence Model = 17.83 
 
     Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 8508.26 
                            Independence AIC = 8542.26 
                                Model AIC = 251.29 
                              Saturated AIC = 306.00 
                           Independence CAIC = 8630.57 
                               Model CAIC = 749.95 
                             Saturated CAIC = 1100.74 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.42 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
 
                             Critical N (CN) = 687.77 
 
 
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 4.84 
                             Standardized RMR = 0.018 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.37 
 
 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL     643.29 
      DIS     626.85     708.78 
     PROV     607.72     676.40     792.12 
       ED     563.15     630.24     730.92     902.75 
       TH     426.61     504.23     578.13     632.76    1056.26 
      INT     163.64     187.20     210.34     233.34     289.71     199.59 
       AT     193.32     221.33     247.16     273.60     351.17     206.32 
     READ       1.69       1.92       2.10       2.35       3.01       1.42 
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    WRITE       0.22       0.28       0.39       0.40       0.80       0.51 
      GTT     101.96     115.64     130.68     124.45     150.10      86.99 
     NORT      93.43     105.80     116.45     125.18     147.30      83.61 
      INF       8.26      12.54      22.33      15.85      34.00      14.89 
       NP     140.52     156.72     165.45     184.09     195.88      94.96 
       GF      -1.66      -1.79      -1.85      -1.20       2.14       5.35 
      FOT     -10.06      -9.97      -7.44      -9.39       2.10       7.82 
       IC      -2.33      -1.86       0.06      -1.59       4.46       5.89 
       NH       6.64       6.98       6.40       7.70       8.01       7.30 
 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                  AT       READ      WRITE        GTT       NORT        INF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       AT     286.15 
     READ       2.67       0.25 
    WRITE       0.91       0.01       0.25 
      GTT      99.46       0.77       0.15     147.01 
     NORT      99.81       0.99       0.13      69.72      83.13 
      INF      15.97       0.15       0.09      42.05      26.28      83.88 
       NP     118.16       1.22      -0.13      81.38      79.47      33.47 
       GF       9.28      -0.34       0.15      -6.23      -7.78     -16.31 
      FOT      14.60       0.20       0.40      -4.51      -3.91      -3.26 
       IC       7.48      -0.05       0.36       4.35       4.41       3.91 
       NH       9.94      -0.28       0.11       0.71      -3.20     -19.04 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                  NP         GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       NP     146.72 
       GF     -14.59      46.94 
      FOT     -24.88      43.46     177.74 
       IC      -7.93      19.62      75.91      90.42 
       NH      -5.24      25.71      45.79      31.01      76.18 
 
         Fitted Residuals 
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       4.03 
      DIS       3.62       2.88 
     PROV       1.92       1.73      -0.06 
       ED       1.99      14.33       2.59       6.37 
       TH     -10.46     -13.73       1.89       6.22       2.69 
      INT      -6.34      -5.73       1.80       3.45       2.13       0.00 
       AT     -11.80     -11.40      -8.52      -0.14       0.00       0.00 
     READ      -0.25      -0.26      -0.64      -0.48      -0.33       0.00 
    WRITE       0.90       0.70       0.72       0.57       0.43       0.00 
      GTT     -11.87      -7.22     -11.17     -13.63     -15.09       0.00 
     NORT      -1.98      -6.62      -6.51      -4.25       5.79       0.00 
      INF      -4.41      -5.27      -6.42      -4.57     -10.93        - - 
       NP       3.80       4.23       5.15       2.73       2.95       4.67 
       GF      -0.27      -1.41       4.50       9.73       9.99      -1.66 
      FOT     -13.81     -20.02     -10.03       1.39      -4.09       3.02 
       IC     -11.06     -12.87      -5.00      -2.90      -3.25       0.64 
       NH       4.13       1.64       3.40      -0.88      -1.59       0.02 
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         Fitted Residuals 
 
                  AT       READ      WRITE        GTT       NORT        INF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       AT       0.00 
     READ        - -        - - 
    WRITE       0.00       0.00        - - 
      GTT       0.00       0.00       0.00       0.00 
     NORT       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      INF       0.00       0.00       0.00        - -       0.00        - - 
       NP       0.00       0.00       0.00       0.00        - -       0.00 
       GF       0.00        - -        - -       0.00       0.00        - - 
      FOT       0.00       0.00        - -       0.00       0.00        - - 
       IC       0.00       0.00        - -       0.00       0.00        - - 
       NH       0.00        - -       0.00       0.00        - -        - - 
 
         Fitted Residuals 
 
                  NP         GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       NP        - - 
       GF       0.00        - - 
      FOT       0.00        - -        - - 
       IC       0.00        - -        - -        - - 
       NH       0.00        - -        - -        - -        - - 
 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =  -20.02 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =   14.33 

 
 Stemleaf Plot 
 
 -20|0  
 -18|  
 -16|  
 -14|1  
 -12|8769  
 -10|98421950  
 - 8|5  
 - 6|26543  
 - 4|7306421  
 - 2|390  
 - 0|764965333211000000000000000000000000000000000000000000000000+15 
   0|466779467899  
   2|016779904468  
   4|0125718  
   6|24  
   8|7  
  10|0  
  12|  
  14|3 
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         Standardized Residuals   
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       1.28 
      DIS       1.13       0.87 
     PROV       0.63       0.54      -0.02 
       ED       0.22       1.76       0.88       2.15 
       TH      -0.98      -1.07       0.71       2.04       1.87 
      INT      -0.79      -0.73       0.28       1.87       1.87        - - 
       AT      -1.13      -1.11      -0.89      -0.02        - -        - - 
     READ      -0.52      -0.54      -1.28      -0.91      -0.64        - - 
    WRITE       1.84       1.41       1.38       1.05       0.79        - - 
      GTT      -1.47      -0.89      -1.44      -1.35      -1.42        - - 
     NORT      -0.34      -1.10      -1.05      -0.70       0.93        - - 
      INF      -0.93      -0.99      -0.99      -1.14      -1.14        - - 
       NP       0.86       0.88       0.88       1.87       1.87       1.87 
       GF      -0.04      -0.21       0.65       1.36       1.36      -0.83 
      FOT      -1.07      -1.52      -0.73       0.10      -0.28       0.74 
       IC      -1.19      -1.35      -0.50      -0.28      -0.31       0.22 
       NH       0.49       0.19       0.38      -0.09      -0.16       0.01 
 
  
        Standardized Residuals   
 
                  AT       READ      WRITE        GTT       NORT        INF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       AT        - - 
     READ        - -        - - 
    WRITE        - -        - -        - - 
      GTT        - -        - -        - -        - - 
     NORT        - -        - -        - -        - -        - - 
      INF        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       NP        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       GF        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      FOT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       IC        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       NH        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
   
       Standardized Residuals   
 
                  NP         GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       NP        - - 
       GF        - -        - - 
      FOT        - -        - -        - - 
       IC        - -        - -        - -        - - 
       NH        - -        - -        - -        - -        - - 
 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -1.52 
   Median Standardized Residual =    0.00 
  Largest Standardized Residual =    2.15 
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 Stemleaf Plot 
 
 -14|2742  
 -12|558  
 -10|944310775  
 - 8|99831993  
 - 6|93304  
 - 4|420  
 - 2|41881  
 - 0|6942200000000000000000000000000000000000000000000000000000000+07 
   0|109  
   2|2288  
   4|94  
   6|35149  
   8|678883  
  10|53  
  12|8668  
  14|1  
  16|6  
  18|4777777  
  20|45 
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                         Qplot of Standardized Residuals 
 
  3.5.......................................................................... 
     .                                                                       .. 
     .                                                                      . . 
     .                                                                    .   . 
     .                                                                  .     . 
     .                                                                 .      . 
     .                                                               .        . 
     .                                                             .          . 
     .                                                          x .           . 
     .                                                          .             . 
     .                                                        .x              . 
     .                                                       x                . 
     .                                                     . x                . 
     .                                                   .   x                . 
     .                                                  .    *                . 
 N   .                                                .     x*                . 
 o   .                                              .   x                     . 
 r   .                                             .xx xx                     . 
 m   .                                           . *                          . 
 a   .                                         . **x                          . 
 l   .                                        .**                             . 
     .                                     xxx                                . 
 Q   .                                   xxx                                  . 
 u   .                                 *xx                                    . 
 a   .                              * *x                                      . 
 n   .                            *xx.                                        . 
 t   .                          **x .                                         . 
 i   .                         ** .                                           . 
 l   .                        **.                                             . 
 e   .                        x.                                              . 
 s   .                       x*                                               . 
     .                     xx                                                 . 
     .                    .x                                                  . 
     .                  .  x                                                  . 
     .                .   x                                                   . 
     .               .    x                                                   . 
     .             .                                                          . 
     .           .        x                                                   . 
     .          .                                                             . 
     .        .                                                               . 
     .      .                                                                 . 
     .     .                                                                  . 
     .   .                                                                    . 
     . .                                                                      . 
 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 



248 

                             Standardized Residuals 
 
 
 

 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for BETA            
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -       2.69        - -       0.21 
      DIS       1.93        - -        - -       2.13       1.93       2.01 
     PROV       0.30       1.02        - -        - -        - -       0.02 
       ED       0.27       3.80       0.53        - -        - -        - - 
       TH       0.01       0.15       0.12       0.30        - -        - - 
      INT       0.13       0.24       1.85       0.61       0.25        - - 
       AT       1.39       0.55       0.21       0.01       1.34       1.08 
 

Modification Indices for BETA            
 
                  AT    
            -------- 
      VIL       0.11 
      DIS       0.43 
     PROV       1.24 
       ED       0.00 
       TH        - - 
      INT        - - 
       AT        - - 
 

Expected Change for BETA         
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -      -0.05        - -      -0.02 
      DIS       0.66        - -        - -       0.05      -0.03      -0.07 
     PROV       0.03      -0.07        - -        - -        - -      -0.01 
       ED       0.05       0.20      -0.16        - -        - -        - - 
       TH      -0.01      -0.03       0.04       0.12        - -        - - 
      INT       0.01       0.01       0.02       0.01       0.02        - - 
       AT      -0.03      -0.02      -0.01       0.00      -0.05      -0.26 
 

Expected Change for BETA         
 
                  AT    
            -------- 
      VIL      -0.01 
      DIS      -0.03 
     PROV      -0.06 
       ED       0.00 
       TH        - - 
      INT        - - 
       AT        - - 
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Standardized Expected Change for BETA            
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -       0.00        - -       0.00 
      DIS       0.00        - -        - -       0.00       0.00       0.00 
     PROV       0.00       0.00        - -        - -        - -       0.00 
       ED       0.00       0.00       0.00        - -        - -        - - 
       TH       0.00       0.00       0.00       0.00        - -        - - 
      INT       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00        - - 
       AT       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 

Standardized Expected Change for BETA            
 
                  AT    
            -------- 
      VIL       0.00 
      DIS       0.00 
     PROV       0.00 
       ED       0.00 
       TH        - - 
      INT        - - 
       AT        - - 
 

Modification Indices for GAMMA           
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.00       1.70       1.91       2.76        - -        - - 
      DIS       1.14       0.20       0.16       0.16        - -        - - 
     PROV       0.77       0.74        - -       0.93       0.17       0.26 
       ED       0.50       0.63       0.65       1.46        - -        - - 
       TH       0.41       0.62       2.02       0.86       1.31        - - 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -       3.51 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 

Modification Indices for GAMMA           
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.11       0.35       0.00       0.45 
      DIS       2.28       3.01       3.22       0.07 
     PROV       0.63       1.63       0.19       0.58 
       ED       0.91       0.03       0.04       0.00 
       TH       2.34       0.18       0.12       0.03 
      INT       0.69       0.54       0.05       0.00 
       AT        - -        - -        - -        - - 
 
 

Expected Change for GAMMA        
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.03       1.11      -0.06       0.12        - -        - - 
      DIS       1.13       0.46       0.02      -0.03        - -        - - 
     PROV      -1.12       1.08        - -      -0.09      -0.03       0.04 
       ED      -1.44       1.58      -0.09      -0.21        - -        - - 
       TH      -1.50       1.76      -0.16       0.18      -0.14        - - 
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      INT        - -        - -        - -        - -        - -       0.07 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 

Expected Change for GAMMA        
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.02       0.02       0.00       0.03 
      DIS      -0.12      -0.07      -0.10      -0.02 
     PROV      -0.07      -0.06      -0.03       0.05 
       ED       0.15       0.01      -0.02       0.00 
       TH       0.26      -0.04      -0.04      -0.02 
      INT      -0.04       0.02       0.01       0.00 
       AT        - -        - -        - -        - - 
 
 

Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.00       0.02      -0.03       0.04        - -        - - 
      DIS       0.02       0.01       0.01      -0.01        - -        - - 
     PROV      -0.02       0.02        - -      -0.03      -0.01       0.02 
       ED      -0.02       0.03      -0.03      -0.06        - -        - - 
       TH      -0.02       0.03      -0.06       0.05      -0.04        - - 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -       0.06 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 

Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.01       0.01       0.00       0.01 
      DIS      -0.03      -0.03      -0.04      -0.01 
     PROV      -0.02      -0.03      -0.01       0.02 
       ED       0.03       0.01      -0.01       0.00 
       TH       0.05      -0.01      -0.01      -0.01 
      INT      -0.02       0.02       0.00       0.00 
       AT        - -        - -        - -        - - 
 
 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
  

Modification Indices for PSI             
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - - 
      DIS        - -        - - 
     PROV       3.51       1.36        - - 
       ED       2.32       5.89       0.20        - - 
       TH       0.18       0.71       0.22        - -        - - 
      INT       0.16       1.64       1.27       0.07       0.23        - - 
       AT       1.51       0.39       0.40       0.26       1.12       1.08 
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         Modification Indices for PSI             
 
                  AT    
            -------- 
       AT        - - 
 
         Expected Change for PSI          
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - - 
      DIS        - -        - - 
     PROV      14.48      -9.98        - - 
       ED     -20.87      35.06     -20.20        - - 
       TH       8.39     -11.34      12.33        - -        - - 
      INT      -1.17      -4.53       4.87       2.24     -13.12        - - 
       AT      -6.63      -3.83      -4.98       7.65     -24.59     -12.05 
 
         Expected Change for PSI          
 
                  AT    
            -------- 
       AT        - - 
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - - 
      DIS        - -        - - 
     PROV       0.02      -0.01        - - 
       ED      -0.03       0.04      -0.02        - - 
       TH       0.01      -0.01       0.01        - -        - - 
      INT       0.00      -0.01       0.01       0.01      -0.03        - - 
       AT      -0.02      -0.01      -0.01       0.02      -0.04      -0.05 
 
 
 
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                  AT    
            -------- 
       AT        - - 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - - 
      DIS        - -        - - 
     PROV       3.51       4.50       0.85 
       ED       3.03       6.87       3.12        - - 
       TH       0.91       2.62       2.56       1.13        - - 
      INT       0.10       0.48       2.84       0.53       0.74        - - 
       AT       0.25       0.68       1.69       1.01       0.11       0.38 
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         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                  AT    
            -------- 
       AT       1.66 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - - 
      DIS        - -        - - 
     PROV      14.48     -13.47       9.56 
       ED     -10.60      13.73     -15.39        - - 
       TH      19.57     -16.51      19.97     -40.18        - - 
      INT      -0.91      -1.69       4.96      -3.51     -12.77        - - 
       AT      -1.62       2.31      -4.39       5.01      -4.58      -6.14 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                  AT    
            -------- 
       AT      21.21 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     READ       0.00       0.51       1.04       0.01       0.02       0.21 
    WRITE       1.88       0.29       0.06       0.10       0.17       0.12 
      GTT       4.67       4.77       0.09       0.45       2.22       0.01 
     NORT       6.61       3.33       1.00       0.05       5.56       5.57 
      INF       0.24       0.06       0.17       0.62       0.68       2.07 
       NP       0.10       0.08       1.69       0.24       0.28       3.97 
       GF       0.05       0.48       0.00       1.20       2.07       2.44 
      FOT       0.29       0.73       0.07       0.59       0.28       2.39 
       IC       0.82       0.02       0.94       0.10       0.02       0.00 
       NH       0.70       0.00       0.02       1.29       0.23        - - 
 
   
       Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
                  AT    
            -------- 
     READ       1.22 
    WRITE       1.84 
      GTT       5.10 
     NORT       1.04 
      INF       2.50 
       NP       3.77 
       GF       0.44 
      FOT       1.46 
       IC       0.02 
       NH       0.07 
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       Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     READ       0.00       0.12      -0.21      -0.03      -0.06      -0.25 
    WRITE       0.29      -0.10       0.05      -0.10       0.20      -0.23 
      GTT      -8.04       7.00      -1.41      -4.76     -12.91       1.10 
     NORT       5.77      -3.53      -2.33       0.76      12.20      -7.76 
      INF       3.53      -1.50      -1.78       4.89      -6.77      -8.40 
       NP      -1.63      -1.20       5.03      -2.87      -6.46       4.66 
       GF       0.54      -1.39       0.05       3.91       7.73      -2.60 
      FOT       2.20      -3.00      -1.15       4.82      -4.96       4.51 
       IC      -2.83      -0.35       3.16      -1.49      -1.12      -0.11 
       NH       2.60       0.18       0.44      -5.39      -3.43        - - 
 
  
        Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                  AT    
            -------- 
     READ       0.77 
    WRITE      -1.15 
      GTT      26.69 
     NORT       4.79 
      INF      12.46 
       NP      -6.82 
       GF       1.69 
      FOT      -5.39 
       IC       0.51 
       NH       0.91 
 
 

 
Maximum Modification Index is 6.87 for Element ( 4, 2) of THETA-EPS 
 
 
Standardized Solution            

 
         BETA         
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -       0.86       0.10        - -      -0.06        - - 
      DIS        - -        - -       0.87        - -        - -        - - 
     PROV        - -        - -        - -       0.77       0.10        - - 
       ED        - -        - -        - -        - -       0.45       0.15 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -       0.27 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         BETA         
 
                  AT    
            -------- 
      VIL        - - 
      DIS        - - 
     PROV        - - 
       ED        - - 
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       TH       0.30 
      INT       0.77 
       AT        - - 
 
         GAMMA        
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -        - -      -0.02       0.02 
      DIS        - -        - -        - -        - -      -0.05       0.08 
     PROV        - -        - -       0.08        - -        - -        - - 
       ED        - -        - -        - -        - -      -0.08       0.22 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -       0.17 
      INT      -0.08      -0.01       0.07       0.13      -0.03        - - 
       AT       0.17       0.09       0.12       0.41      -0.11       0.25 
 
         GAMMA        
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -        - -        - - 
      DIS        - -        - -        - -        - - 
     PROV        - -        - -        - -        - - 
       ED        - -        - -        - -        - - 
       TH        - -        - -        - -        - - 
      INT        - -        - -        - -        - - 
       AT       0.15       0.06      -0.04       0.01 
 
   
       Correlation Matrix of Y and X            
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       1.00 
      DIS       0.93       1.00 
     PROV       0.85       0.90       1.00 
       ED       0.74       0.79       0.86       1.00 
       TH       0.52       0.58       0.63       0.65       1.00 
      INT       0.46       0.50       0.53       0.55       0.63       1.00 
       AT       0.45       0.49       0.52       0.54       0.64       0.86 
     READ       0.13       0.14       0.15       0.16       0.19       0.20 
    WRITE       0.02       0.02       0.03       0.03       0.05       0.07 
      GTT       0.33       0.36       0.38       0.34       0.38       0.51 
     NORT       0.40       0.44       0.45       0.46       0.50       0.65 
      INF       0.04       0.05       0.09       0.06       0.11       0.12 
       NP       0.46       0.49       0.49       0.51       0.50       0.55 
       GF      -0.01      -0.01      -0.01      -0.01       0.01       0.06 
      FOT      -0.03      -0.03      -0.02      -0.02       0.00       0.04 
       IC      -0.01      -0.01       0.00      -0.01       0.01       0.04 
       NH       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.06 
 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                  AT       READ      WRITE        GTT       NORT        INF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       AT       1.00 
     READ       0.32       1.00 
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    WRITE       0.11       0.04       1.00 
      GTT       0.48       0.13       0.02       1.00 
     NORT       0.65       0.22       0.03       0.63       1.00 
      INF       0.10       0.03       0.02       0.38       0.31       1.00 
       NP       0.58       0.20      -0.02       0.55       0.72       0.30 
       GF       0.08      -0.10       0.04      -0.08      -0.12      -0.26 
      FOT       0.06       0.03       0.06      -0.03      -0.03      -0.03 
       IC       0.05      -0.01       0.08       0.04       0.05       0.04 
       NH       0.07      -0.06       0.03       0.01      -0.04      -0.24 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                  NP         GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       NP       1.00 
       GF      -0.18       1.00 
      FOT      -0.15       0.48       1.00 
       IC      -0.07       0.30       0.60       1.00 
       NH      -0.05       0.43       0.39       0.37       1.00 
 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.14       0.18       0.24       0.52       0.55       0.23 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  AT    
            -------- 
                0.47 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.03       0.02       0.11       0.12      -0.14       0.35 
      DIS       0.03       0.02       0.12       0.14      -0.14       0.36 
     PROV       0.04       0.03       0.14       0.16      -0.10       0.33 
       ED       0.04       0.03       0.06       0.18      -0.12       0.38 
       TH       0.07       0.04       0.08       0.25      -0.06       0.30 
      INT       0.06       0.05       0.17       0.45      -0.11       0.19 
       AT       0.17       0.09       0.12       0.41      -0.11       0.25 
 
 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.04       0.01      -0.01       0.00 
      DIS       0.04       0.02      -0.01       0.00 
     PROV       0.05       0.02      -0.01       0.00 
       ED       0.05       0.02      -0.02       0.00 
       TH       0.08       0.03      -0.02       0.00 
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      INT       0.12       0.04      -0.03       0.01 
       AT       0.15       0.06      -0.04       0.01 
 
 
 

Total and Indirect Effects 
 

Total Effects of X on Y      
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       1.41       0.95       0.23       0.35      -0.39       0.74 
              (0.50)     (0.46)     (0.05)     (0.06)     (0.10)     (0.08) 
                2.83       2.10       4.66       6.16      -4.05       8.82 
 
      DIS       1.73       1.16       0.26       0.41      -0.40       0.80 
              (0.59)     (0.54)     (0.06)     (0.06)     (0.10)     (0.09) 
                2.93       2.13       4.73       6.57      -4.14       9.30 
 
     PROV       2.11       1.41       0.32       0.50      -0.31       0.76 
              (0.72)     (0.66)     (0.07)     (0.08)     (0.09)     (0.09) 
                2.93       2.14       4.77       6.67      -3.43       8.59 
 
       ED       2.38       1.62       0.15       0.59      -0.41       0.95 
              (0.83)     (0.77)     (0.05)     (0.09)     (0.12)     (0.11) 
                2.85       2.10       3.39       6.53      -3.32       8.64 
 
       TH       4.46       2.69       0.22       0.88      -0.23       0.80 
              (1.31)     (1.15)     (0.06)     (0.12)     (0.07)     (0.12) 
                3.42       2.34       3.39       7.55      -3.15       6.70 
 
      INT       1.60       1.54       0.19       0.69      -0.18       0.22 
              (0.95)     (0.93)     (0.05)     (0.08)     (0.06)     (0.04) 
                1.68       1.67       3.79       9.24      -3.10       5.12 
 
       AT       5.91       2.95       0.17       0.76      -0.20       0.34 
              (1.10)     (1.06)     (0.06)     (0.09)     (0.07)     (0.07) 
                5.39       2.78       2.85       8.23      -2.99       5.23 
 
 

Total Effects of X on Y      
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.14       0.03      -0.03       0.00 
              (0.04)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                3.55       1.32      -1.10       0.18 
 
      DIS       0.16       0.03      -0.03       0.01 
              (0.05)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                3.63       1.32      -1.10       0.18 
 
     PROV       0.20       0.04      -0.04       0.01 
              (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.04) 
                3.64       1.32      -1.10       0.18 
 
       ED       0.23       0.05      -0.05       0.01 
              (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.05) 
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                3.63       1.32      -1.10       0.18 
 
       TH       0.37       0.07      -0.08       0.01 
              (0.10)     (0.05)     (0.07)     (0.07) 
                3.75       1.33      -1.10       0.18 
 
      INT       0.24       0.05      -0.05       0.01 
              (0.06)     (0.04)     (0.05)     (0.05) 
                3.89       1.33      -1.10       0.18 
 
       AT       0.37       0.07      -0.08       0.01 
              (0.09)     (0.05)     (0.07)     (0.07) 
                3.94       1.33      -1.11       0.18 
  

Indirect Effects of X on Y       
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       1.41       0.95       0.23       0.35      -0.34       0.68 
              (0.50)     (0.46)     (0.05)     (0.06)     (0.08)     (0.08) 
                2.83       2.10       4.66       6.16      -4.07       9.00 
 
      DIS       1.73       1.16       0.26       0.41      -0.26       0.62 
              (0.59)     (0.54)     (0.06)     (0.06)     (0.08)     (0.07) 
                2.93       2.13       4.73       6.57      -3.42       8.39 
 
     PROV       2.11       1.41       0.13       0.50      -0.31       0.76 
              (0.72)     (0.66)     (0.04)     (0.08)     (0.09)     (0.09) 
                2.93       2.14       3.40       6.67      -3.43       8.59 
 
       ED       2.38       1.62       0.15       0.59      -0.15       0.40 
              (0.83)     (0.77)     (0.05)     (0.09)     (0.05)     (0.07) 
                2.85       2.10       3.39       6.53      -3.06       6.21 
 
 
       TH       4.46       2.69       0.22       0.88      -0.23       0.34 
              (1.31)     (1.15)     (0.06)     (0.12)     (0.07)     (0.07) 
                3.42       2.34       3.39       7.55      -3.15       4.80 
 
      INT       3.82       1.90       0.11       0.49      -0.13       0.22 
              (0.72)     (0.69)     (0.04)     (0.06)     (0.04)     (0.04) 
                5.27       2.76       2.83       7.83      -2.97       5.12 
 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 

Indirect Effects of X on Y       
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.14       0.03      -0.03       0.00 
              (0.04)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                3.55       1.32      -1.10       0.18 
 
      DIS       0.16       0.03      -0.03       0.01 
              (0.05)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                3.63       1.32      -1.10       0.18 
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     PROV       0.20       0.04      -0.04       0.01 
              (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.04) 
                3.64       1.32      -1.10       0.18 
 
       ED       0.23       0.05      -0.05       0.01 
              (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.05) 
                3.63       1.32      -1.10       0.18 
 
       TH       0.37       0.07      -0.08       0.01 
              (0.10)     (0.05)     (0.07)     (0.07) 
                3.75       1.33      -1.10       0.18 
 
      INT       0.24       0.05      -0.05       0.01 
              (0.06)     (0.04)     (0.05)     (0.05) 
                3.89       1.33      -1.10       0.18 
 
       AT        - -        - -        - -        - - 
 
 

Total Effects of Y on Y      
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -       0.82       0.76       0.55       0.25       0.34 
                         (0.04)     (0.03)     (0.03)     (0.03)     (0.06) 
                          21.68      28.79      19.33       7.87       5.23 
 
      DIS        - -        - -       0.82       0.59       0.32       0.39 
                                    (0.02)     (0.03)     (0.03)     (0.07) 
                                     39.07      21.69      10.43       5.35 
 
     PROV        - -        - -        - -       0.72       0.39       0.48 
                                               (0.03)     (0.04)     (0.09) 
                                                26.07      10.82       5.40 
 
       ED        - -        - -        - -        - -       0.42       0.58 
                                                          (0.04)     (0.11) 
                                                           10.38       5.39 
 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -       0.63 
                                                                     (0.16) 
                                                                       4.05 
 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 

Total Effects of Y on Y      
 
                  AT    
            -------- 
      VIL       0.37 
              (0.04) 
                8.22 
 
      DIS       0.44 
              (0.05) 
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                9.31 
 
     PROV       0.54 
              (0.06) 
                9.58 
 
       ED       0.62 
              (0.07) 
                9.40 
 
       TH       0.99 
              (0.08) 
               12.19 
 
      INT       0.65 
              (0.03) 
               25.26 
 
       AT        - - 
 
 

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   1.027 
 

Indirect Effects of Y on Y       
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -       0.67       0.55       0.30       0.34 
                                    (0.04)     (0.03)     (0.03)     (0.06) 
                                     18.96      19.33      10.13       5.23 
 
      DIS        - -        - -        - -       0.59       0.32       0.39 
                                               (0.03)     (0.03)     (0.07) 
                                                21.69      10.43       5.35 
 
     PROV        - -        - -        - -        - -       0.30       0.48 
                                                          (0.03)     (0.09) 
                                                            9.65       5.40 
 
       ED        - -        - -        - -        - -        - -       0.26 
                                                                     (0.07) 
                                                                       3.77 
 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 

Indirect Effects of Y on Y       
 
                  AT    
            -------- 
      VIL       0.37 
              (0.04) 
                8.22 
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      DIS       0.44 
              (0.05) 
                9.31 
 
     PROV       0.54 
              (0.06) 
                9.58 
 
       ED       0.62 
              (0.07) 
                9.40 
 
       TH       0.41 
              (0.10) 
                4.00 
 
      INT        - - 
 
       AT        - - 
 
 
 

Standardized Total and Indirect Effects 
 

Standardized Total Effects of X on Y     
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.03       0.02       0.11       0.12      -0.14       0.35 
      DIS       0.03       0.02       0.12       0.14      -0.14       0.36 
     PROV       0.04       0.03       0.14       0.16      -0.10       0.33 
       ED       0.04       0.03       0.06       0.18      -0.12       0.38 
       TH       0.07       0.04       0.08       0.25      -0.06       0.30 
      INT       0.06       0.05       0.17       0.45      -0.11       0.19 
       AT       0.17       0.09       0.12       0.41      -0.11       0.25 
 

Standardized Total Effects of X on Y     
 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.04       0.01      -0.01       0.00 
      DIS       0.04       0.02      -0.01       0.00 
     PROV       0.05       0.02      -0.01       0.00 
       ED       0.05       0.02      -0.02       0.00 
       TH       0.08       0.03      -0.02       0.00 
      INT       0.12       0.04      -0.03       0.01 
       AT       0.15       0.06      -0.04       0.01 
 
 

Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                READ      WRITE        GTT       NORT        INF         NP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.03       0.02       0.11       0.12      -0.12       0.33 
      DIS       0.03       0.02       0.12       0.14      -0.09       0.28 
     PROV       0.04       0.03       0.06       0.16      -0.10       0.33 
       ED       0.04       0.03       0.06       0.18      -0.05       0.16 
       TH       0.07       0.04       0.08       0.25      -0.06       0.13 
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      INT       0.14       0.07       0.09       0.32      -0.08       0.19 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 

 
Standardized Indirect Effects of X on Y      

 
                  GF        FOT         IC         NH    
            --------   --------   --------   -------- 
      VIL       0.04       0.01      -0.01       0.00 
      DIS       0.04       0.02      -0.01       0.00 
     PROV       0.05       0.02      -0.01       0.00 
       ED       0.05       0.02      -0.02       0.00 
       TH       0.08       0.03      -0.02       0.00 
      INT       0.12       0.04      -0.03       0.01 
       AT        - -        - -        - -        - - 
 
 

Standardized Total Effects of Y on Y     
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -       0.86       0.85       0.65       0.32       0.19 
      DIS        - -        - -       0.87       0.67       0.39       0.21 
     PROV        - -        - -        - -       0.77       0.45       0.24 
       ED        - -        - -        - -        - -       0.45       0.28 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -       0.27 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 

Standardized Total Effects of Y on Y     
 
                  AT    
            -------- 
      VIL       0.24 
      DIS       0.28 
     PROV       0.32 
       ED       0.35 
       TH       0.52 
      INT       0.77 
       AT        - - 
 

Standardized Indirect Effects of Y on Y      
 
                 VIL        DIS       PROV         ED         TH        INT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      VIL        - -        - -       0.75       0.65       0.38       0.19 
      DIS        - -        - -        - -       0.67       0.39       0.21 
     PROV        - -        - -        - -        - -       0.35       0.24 
       ED        - -        - -        - -        - -        - -       0.12 
       TH        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      INT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       AT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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Standardized Indirect Effects of Y on Y      
 
                  AT    
            -------- 
      VIL       0.24 
      DIS       0.28 
     PROV       0.32 
       ED       0.35 
       TH       0.21 
      INT        - - 
       AT        - - 
 
 
 
                           Time used:    0.281 Seconds 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตารางสถติเิพิม่เตมิ 
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ตารางที ่1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตามระดบัการอ่านสาร
ชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย (ตอน 
1 และ ตอน 2)  

(ตอน 1) 

กลุ่ม จาํนวนคน 

อ่านสารชกั
จูง 
(ก) 

เขียนสาร
ชกัจูง  
(ข) 

ความ
ไวว้างใจรัฐ 

(ค) กxข กxค ขxค กxขxค 
รวม 

 
491 

 
47.443*** 

(0.09) 
3.23 

(0.01) 
60.54*** 

(0.11) 
<1 

(0.001) 
<1 

(0.000) 
<1 

(0.002) 
<1 

(0.000) 
ชาย 

 
138 

 
2.3 

(0.017) 
2.42 

(0.018) 
7.14** 
(0.052) 

<1 
(0.001) 

<1 
(0.000) 

<1 
(0.007) 

<1 
(0.000) 

หญิง 
 

353 
 

57.54*** 
(0.140) 

1.20 
(0.003) 

52.18*** 
(0.131) 

0.34 
(0.000) 

0.01 
(0.000) 

3.71 
(0.010) 

0.07 
 (0.000) 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 
 

246 
 

24.04*** 
(0.091) 

5.27* 
(0.021) 

32.22*** 
(0.119) 

1.90 
(0.007) 

0.44 
(0.001) 

0.00 
(0.000) 

0.14 
(0.000) 

เกรดเฉล่ียมาก 
 

241 
 

24.84*** 
(0.096) 

0.02 
(0.000) 

27.86*** 
(0.106) 

4.83* 
(0.020) 

0.17 
(0.000) 

0.89 
(0.003) 

0.42 
(0.001) 

สายวทิยาศาสตร์ 
 

215 
 

24.23*** 
(0.104) 

0.29 
(0.001) 

42.3*** 
(0.169) 

0.01 
(0.000) 

0.00 
(0.000) 

0.30 
(0.001) 

0.35 
(0.001) 

สายสงัคมศาสตร์ 
 

276 
 

24.29*** 
(0.083) 

2.39 
(0.008) 

18.67*** 
(0.065) 

0.77 
(0.002) 

0.00 
(0.000) 

0.35 
(0.001) 

0.66 
(0.002) 

หมายเหตุ * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 และ ตวัเลขในวงเลบ็คือ Partial Eta  
 
 
(ตอน 2) 

กลุ่ม 
 

ตวัแปรอิสระ 
  

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่า 

mean SE Lower Upper mean SE Lower Upper 

รวม 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =69.71 0.96 67.82 71.60 ไม่อ่าน =60.24 0.98 58.31 62.17 
การเขียนชกัจูง เขียน =66.21 0.96 64.33 68.10 ไม่เขียน =63.74 0.99 61.80 65.68 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =70.323 0.97 68.42 72.23 นอ้ย =59.62 0.98 57.71 61.55 

ชาย 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =68.9 2.05 64.84 72.96 ไม่อ่าน =64.55 1.99 60.61 68.50 
การเขียนชกัจูง เขียน =68.95 2.15 64.70 73.21 ไม่เขียน =64.49 1.89 60.76 68.24 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =70.55 1.89 66.81 74.29 นอ้ย =62.9 2.15 58.65 67.15 

หญิง 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =70.38 1.10 68.22 72.54 ไม่อ่าน =58.46 1.12 56.26 60.68 
การเขียนชกัจูง เขียน =65.28 1.06 63.20 67.37 ไม่เขียน =63.56 1.16 61.28 65.84 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =70.09 1.12 67.89 72.31 นอ้ย =58.75 1.10 56.59 60.91 
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ตาราง 1  ตอน 2 (ต่อ) 

กลุ่ม 
 

ตวัแปรอิสระ 
  

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่า 

mean SE Lower Upper mean SE Lower Upper 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =69.56 1.37 66.87 72.26 ไม่อ่าน =60.09 1.36 57.42 62.78 
การเขียนชกัจูง เขียน =67.04 1.38 64.32 69.77 ไม่เขียน =62.61 1.35 59.96 65.27 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =70.3 1.28 67.78 72.84 นอ้ย =59.35 1.44 56.51 62.19 

เกรดเฉล่ียมาก 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =70.24 1.37 67.54 72.95 ไม่อ่าน =60.27 1.46 57.40 63.14 
การเขียนชกัจูง เขียน =65.41 1.34 62.77 68.05 ไม่เขียน =65.11 1.49 62.18 68.05 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =70.54 1.48 67.63 73.45 นอ้ย =59.97 1.35 57.32 62.64 

สายวทิยาศาสตร์ 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =73.14 1.44 70.30 75.99 ไม่อ่าน =63.1 1.44 60.27 65.95 
การเขียนชกัจูง เขียน =68.67 1.37 65.98 71.37 ไม่เขียน =67.57 1.51 64.59 70.55 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =74.75 1.37 72.06 77.45 นอ้ย =61.49 1.51 58.51 64.48 

สายสงัคมศาสตร์ 
 
 

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =66.96 1.28 64.45 69.49 ไม่อ่าน =57.93 1.31 55.36 60.52 
การเขียนชกัจูง เขียน =63.87 1.31 61.28 66.46 ไม่เขียน =61.03 1.28 58.52 63.55
ความไวว้างใจรัฐ มาก =66.41 1.34 63.78 69.04 นอ้ย =58.49 1.25 56.03 60.96

 

 
ตารางที ่2 

 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของคะแนนทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตาม
ประเภทการอ่านสารชกัจูง และ การเขียนชกัจูง ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียมาก 

 

อ่านสารชกัจูง เขียนชกัจูง Mean n SE code 21 12 11 
อ่าน เขียน 70.45 64 1.96 22 1.77 6.8* 13.9* 
อ่าน ไม่เขียน 68.68 61 1.91 21 5.03 12.13* 

ไม่อ่าน เขียน 63.65 59 1.95 12 7.1* 
ไม่อ่าน ไม่เขียน 56.55 62 1.89 11 

หมายเหตุ * p<.05 
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ตารางที ่3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ตามระดบั การ
อ่านสารชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ยอ่ย (ตอน 1 และ ตอน 2)  

 

กลุ่ม 
จาํนวนคน 

 
อ่านสารชกัจูง 

(ก) 
เขียนสารชกัจูง  

(ข) 
ความไวว้างใจรัฐ 

(ค) กxข กxค ขxค กxขxค 
รวม 

 
491 

 
15.96** 
(0.032) 

1.08 
(0.002) 

56.96** 
(0.105) 

0.54 
(0.001) 

0.73 
(0.002) 

3.07 
(0.006) 

0.03 
(0.000) 

ชาย 
 

138 
 

0.24 
(0.002) 

1.08 
(0.008) 

4.00* 
(0.030) 

0.01 
(0.000) 

0.91 
(0.007) 

0.03 
(0.000) 

1.68 
(0.013) 

หญิง 
 

353 
 

21.77** 
(0.059) 

0.28 
(0.001) 

56.41** 
(0.141) 

1.26 
(0.004) 

0.02 
(0.000) 

5.60* 
(0.016) 

0.19 
(0.001) 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 
 

246 
 

8.09* 
(0.033) 

2.57 
(0.011) 

27.35** 
(0.103) 

0.16 
(0.001) 

0.04 
(0.000) 

0.15 
(0.001) 

0.21 
(0.001) 

เกรดเฉล่ียมาก 
 

241 
 

8.85* 
(0.037) 

0.01 
(0.000) 

28.49** 
(0.109) 

1.89 
(0.008) 

1.41 
(0.006) 

2.85 
(0.012) 

0.21 
(0.001) 

สายวทิยาศาสตร์ 
 

215 
 

7.85* 
(0.037) 

0.21 
(0.001) 

36.18** 
(0.149) 

0.27 
(0.001) 

0.18 
(0.001) 

1.96 
(0.009) 

0.34 
(0.002) 

สายสงัคมศาสตร์ 
 

276 
 

8.04* 
(0.029) 

1.94 
(0.007) 

18.41** 
(0.064) 

0.16 
(0.001) 

0.45 
(0.002) 

1.04 
(0.004) 

0.02 
(0.000) 

หมายเหตุ * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 และ ตวัเลขในวงเลบ็คือ Partial Eta  
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(ตอน 2) 

กลุ่ม 
  

ตวัแปรอิสระ 
  

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ ความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่า 

mean SE Lower Upper mean SE Lower Upper 

รวม 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =56.45 0.83 54.82 58.09 อ่าน =51.7 0.85 50.03 53.37 
การเขียนชกัจูง เขียน =54.69 0.83 53.07 56.33 ไม่เขียน =53.45 0.85 51.78 55.14 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =58.56 0.84 56.92 60.21 นอ้ย =49.59 0.84 47.93 51.25 

ชาย 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =57.01 1.82 53.40 60.62 อ่าน =55.77 1.77 52.27 59.28 
การเขียนชกัจูง เขียน =57.71 1.91 53.93 61.49 ไม่เขียน =55.07 1.68 51.75 58.39 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =58.93 1.68 55.61 62.26 นอ้ย =53.84 1.91 50.07 57.63 

หญิง 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =56.47 0.93 54.64 58.31 อ่าน =50.24 0.95 48.37 52.12 
การเขียนชกัจูง เขียน =53.71 0.90 51.94 55.48 ไม่เขียน =53.002 0.99 51.06 54.94 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =58.37 0.95 56.50 60.25 นอ้ย =48.34 0.93 46.51 50.18 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =56.28 1.22 53.89 58.69 อ่าน =51.4 1.21 49.02 53.78 
การเขียนชกัจูง เขียน =55.22 1.23 52.80 57.64 ไม่เขียน =52.46 1.20 50.11 54.83 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =58.33 1.14 56.08 60.58 นอ้ย =49.35 1.28 46.83 51.88 

เกรดเฉล่ียมาก 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =56.95 1.18 54.64 59.27 อ่าน =51.85 1.25 49.40 54.31 
การเขียนชกัจูง ไม่เขียน = 54.49  1.27 51.99 57.01 เขียน =54.31 1.15 52.05 56.57 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =58.97 1.27 56.49 61.47 นอ้ย =49.82 1.16 47.55 52.11 

สายวทิยาศาสตร์ 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =59.36 1.30 56.81 61.93 อ่าน =54.22 1.30 51.66 56.78 
การเขียนชกัจูง เขียน =56.37 1.23 53.95 58.81 ไม่เขียน =57.21 1.36 54.53 59.90 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =62.31 1.23 59.89 64.74 นอ้ย =51.27 1.36 48.59 53.96 

สายสงัคมศาสตร์ 
  
  

การอ่านสารชกัจูง อ่าน =54.11 1.07 52.00 56.22 อ่าน =49.75 1.10 47.59 51.92 
การเขียนชกัจูง เขียน =53 1.10 50.83 55.17 ไม่เขียน =50.86 1.07 48.75 52.97 
ความไวว้างใจรัฐ มาก =55.22 1.12 53.02 57.43 นอ้ย =48.63 1.05 46.57 50.70 

 
 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของคะแนนความพร้อมท่ีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ตาม
ประเภทการเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ในกลุ่มนกัศึกษาหญิง 
 

เขียนชกัจูง ความไวว้างใจรัฐ Mean SE n code 12 11 21
เขียน  มาก 60.3 1.24 102 22 3.87* 10.74* 13.18* 

ไม่เขียน มาก 56.43 1.45 73 12 6.87* 9.31* 
ไม่เขียน นอ้ย 49.56 1.33 89 11 2.44 
เขียน นอ้ย 47.12 1.3 89 21 
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ตารางที ่5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
ไทย ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ีแตกต่างกนัใน
กลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย (ตอน 1 และ ตอน 2)  

(ตอน 1) 

กลุ่ม จาํนวนคน 
ค่าเอฟ (แถวบน) และ ค่า Partial eta squared (แถวล่าง) 

อ่าน เขียน ไวว้างใจรัฐ ก*ข ก*ค ข*ค ก*ข*ค 

รวม 489 
10.360** 1.595 27.087 0.748 0.013 0.6 0.633 

0.021 0.003 0.053 0.002 0 0.001 0.001 

ชาย 137 
0.244 1.122 1.714 1.032 0.587 0.193 0.742 

0.002 0.009 0.013 0.008 0.004 0.001 0.006 

หญิง 351 
14.845 0.959 25.68*** 0.189 0.426 1.493 0.669 

0.041 0.003 0.069 0.001 0.001 0.004 0.002 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 244 
3.485 1.204 12.87*** .020* 0.096 0.165 0.451 

0.014 0.005 0.052 0 0 0.001 0.002 

เกรดเฉล่ียมาก 240 
7.997** 0.17 13.10*** 0.714 .023* 0.315 0.066 

0.033 0.001 0.053 0.003 0 0.001 0 

สายวทิย ์ 213 
2.327 3.181 22.76*** 0.119 .009* 0.727 2.301 

0.011 0.015 0.1 0.001 0 0.004 0.011 

สายศิลป์ 275 
8.351** 0.004 6.585* 0.849 0.058 0.003 0.001 

0.03 0 0.024 0.003 0 0 0 
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(ตอน 2) 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างรฟน.ในประเทศไทย 

กลุ่มคะแนนตํ่า กลุ่มคะแนนสูง 

mean SE Lower  Upper mean SE Lower  Upper 

รวม 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 41.453 2.035 37.456 45.451 อ่าน =50.634 1.999 46.706 54.562 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 44.243 2.043 40.228 48.257 เขียน = 47.844 1.99 43.934 51.755 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 38.621 0.255 53.936 54.935 มาก=50.306 0.251 49.814 50.798 

ชาย 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 48.952 4.231 40.582 57.322 อ่าน =51.951 4.359 43.328 60.575 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 47.235 4.01 39.302 55.167 เขียน = 53.669 4.563 44.641 62.696 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 46.476 4.563 37.448 55.503 มาก=54.428 4.01 46.495 62.36 

หญิง 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 38.361 2.318 33.802 42.92 อ่าน=50.867 2.272 46.398 55.336 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 43.025 2.393 38.319 47.731 เขียน=46.203 2.193 41.889 50.517 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =36.389 2.274 31.916 40.863 มาก=52.839 2.316 48.284 57.394 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=42.619 2.991 36.728 48.511 อ่าน=50.573 3.035 44.595 56.552 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 44.258 2.96 38.427 50.09 เขียน=48.934 3.064 42.897 54.971 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =38.952 3.19 32.668 45.236 มาก=54.241 2.824 48.676 59.805 

เกรดเฉล่ียมาก 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=38.952 3.19 32.668 45.236 อ่าน=54.241 2.824 48.676 59.805 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 45.068 2.961 39.235 50.902 เขียน=46.711 2.661 41.469 51.953 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =38.686 2.685 33.396 43.975 มาก=53.094 2.939 47.303 58.884 

สายวทิย ์
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=38.686 2.685 33.396 43.975 อ่าน=53.094 2.939 47.303 58.884 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 47.649 2.929 41.874 53.425 เขียน=54.722 2.672 49.453 59.99 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 41.726 2.952 35.905 47.546 มาก=60.645 2.647 55.427 65.864 

สายศิลป์ 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=35.885 2.857 30.259 41.51 อ่าน=47.416 2.786 41.932 52.901 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 41.780 2.781 36.303 47.256 เขียน=41.521 2.861 35.888 47.155 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =36.530 2.73 31.155 41.906 มาก=46.771 2.91 41.041 52.501 
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ตารางที ่6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั
ท่ีศึกษาอยู ่ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ีแตกต่าง
กนัในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย (ตอน 1 และ ตอน 2) 

(ตอน 1) 

กลุ่ม จาํนวนคน 
ค่าเอฟ (แถวบน) และ ค่า Partial eta squared (แถวล่าง) 

อ่าน เขียน ไวว้างใจรัฐ ก*ข ก*ค ข*ค ก*ข*ค 

รวม 489 
5.544* 1.215 27.96*** 0.018 0.04 0.095 0.224 
0.011 0.003 0.055 0 0 0 0 

ชาย 137 
0.243 1.372 1.179 0.776 0.504 0.29 1.398 
0.002 0.01 0.009 0.006 0.004 0.002 0.011 

หญิง 351 
7.858** 0.503 28.43*** 0.301 0.427 0.016 0.05 

0.022 0.001 0.076 0.001 0.001 0 0 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 244 
0.59 1.055 11.90*** 0.001 0.063 0.713 1.912 
0.002 0.004 0.048 0 0 0.003 0.008 

เกรดเฉล่ียมาก 240 
9.336** 0.23 13.71*** 0.138 0.306 0.167 0.686 

0.039 0.001 0.056 0.001 0.001 0.001 0.003 

สายวทิย ์ 213 
0.477 1.753 19.34*** 0.011 0.048 0.056 0.979 
0.002 0.008 0.085 0 0 0 0.005 

สายศิลป์ 275 
6.260* 0.039 7.092** 0.003 0.002 0.95 0.003 

0.023 0 0.026 0 0 0.004 0 
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(ตอน 2) 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างรฟน.ในจงัหวดัท่ีศึกษาอยู ่
กลุ่มคะแนนตํ่า กลุ่มคะแนนสูง 

mean SE Lower  Upper mean SE Lower  Upper 

รวม 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 25.345 1.901 21.61 29.08 อ่าน =31.612 1.863 27.952 35.272 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 27.012 1.909 23.26 30.763 เขียน = 29.945 1.855 26.301 33.95 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 21.441          1.890 17.727 25.156 มาก=35.515 1.874 31.834 39.197 

ชาย 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 31.771 4.029 23.801 39.742 อ่าน =34.620 4.151 26.408 42.832 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 29.808 3.818 22.254 37.362 เขียน = 36.583 4.345 27.986 45.18 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 30.055           4.345 21.458 38.652 มาก=36.337 3.818 28.873 43.891 

หญิง 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 22.951 2.145 18.732 27.169 อ่าน=31.360 2.097 21.035 35.485 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 26.091 2.214 21.736 30.446 เขียน=28.219 2.024 24.238 32.2 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =19.157 2.099 15.028 23.285 มาก=35.154 2.143 30.939 39.319 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=27.497 2.782 22.017 32.977 อ่าน=30.529 2.8 25.012 36.045 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 26.986 2.753 21.561 32.41 เขียน=31.040 2.828 25.469 36.611 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =22.203 2.946 16.4 28.006 มาก=35.823 2.627 30.648 40.998 

เกรดเฉล่ียมาก 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=22.596 2.695 11.286 27.907 อ่าน=33.915 2.541 28.909 38.921 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 27.367 2.755 21.939 32.795 เขียน=29.144 2.476 24.266 34.023 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =21.396 2.498 16.483 26.318 มาก=35.116 2.735 29.727 40.504 

สายวทิย ์
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=33.089 2.942 7.288 38.89 อ่าน=35.966 2.946 30.158 41.775 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 31.772 3.087 25.686 37.857 เขียน=37.284 2.795 31.774 42.794 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 25.370 3.092 19.274 31.465 มาก=43.686 2.789 38.187 49.185 

สายศิลป์ 
อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=19.095 2.419 14.333 23.857 อ่าน=27.546 2.358 22.904 32.189 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 23.656 2.354 19.02 28.292 เขียน=22.985 2.422 18.216 27.754 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =18.823 2.311 14.273 24.373 มาก=27.818 2.464 22.968 32.669 
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจงัหวดั
ภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ี
แตกต่างกนัในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย (ตอน 1 และ ตอน 2)  

(ตอน 1) 

กลุ่ม จาํนวนคน 
ค่าเอฟ (แถวบน) และ ค่า Partial eta squared (แถวล่าง) 

อ่าน เขียน ไวว้างใจรัฐ ก*ข ก*ค ข*ค ก*ข*ค 

รวม 489 
3.21 1.851 38.46*** 0.059 0.505 0.718 0.005 

0.007 0.004 0.074 0 0.001 0.001 0 

ชาย 137 
0.237 2.425 3.314 0.693 0.175 1.097 0.354 
0.002 0.018 0.025 0.005 0.001 0.008 0.003 

หญิง 351 
4.56* 0.6 35.06*** 0.007 1.035 0.18 0.009 
0.013 0.002 0.092 0 0.003 0.001 0 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 244 
1.342 1.576 11.57** 0.069 0.38 2.763 1.372 
0.006 0.007 0.046 0 0.002 0.011 0.006 

เกรดเฉล่ียมาก 240 
3.67 0.8 25.56*** 0.011 2.612 0.095 0.948 

0.016 0.003 0.099 0 0.011 0 0.004 

สายวทิย ์ 213 
0.008 2.487 25.77*** 0.058 0.015 0.001 0.101 

0 0.012 0.111 0 0 0 0 

สายศิลป์ 275 
5.148* 0.006 11.67** 0.021 0.767 2.088 0.006 

0.019 0 0.042 0 0.003 0.008 0 
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(ตอน 2) 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างรฟน.ในจงัหวดัภูมิลาํเนาเดิม 
กลุ่มคะแนนตํ่า กลุ่มคะแนนสูง 

mean SE Lower  Upper mean SE Lower  Upper 
รวม อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 22.754 1.758 19.33 26.209 อ่าน =27.177 1.723 23.785 30.556 

เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 23.288 1.766 19.819 26.757 เขียน =26.637 1.715 23.267 30.007 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 17.329        1.748 13.893 20.764 มาก=32.596 1.733 29.192 36.001 

ชาย อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 27.696 3.682 20.411 34.981 อ่าน =340.270 3.794 22.764 37.775 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 24.867 3.49 17.962 31.771 เขียน = 33.099 3.972 25.242 40.957 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 24.171          3.972 16.313 32.028 มาก=33.795 3.49 26.891 40.699 

หญิง อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 20.783 2.003 16.843 24.623 อ่าน=26.770 1.959 22.917 30.622 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 22.691 2.2142.068 18.624 26.758 เขียน=24.861 1.89 21.143 28.579 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =15.482 1.96 11.626 19.338 มาก=32.071 2.001 28.134 36.007 

เกรดเฉล่ีย
นอ้ย 

อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=24.266 2.577 19.19 29.343 อ่าน=28.501 2.594 23.391 33.612 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 24.089 2.551 19.064 29.114 เขียน=28.679 2.62 23.518 33.84 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =20.163 2.729 14.787 25.539 มาก=32.605 2.434 27.81 37.399 

เกรดเฉล่ีย
มาก 

อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=20.673 2.475 15.796 25.55 อ่าน=27.190 2.133 25.553 31.787 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 22.411 2.53 17.426 27.395 เขียน=25.452 2.274 20.973 29.932 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =15.332 2.294 10.812 19.852 มาก=32.531 2.512 27.582 37.479 

สายวทิย ์ อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=28.278 2.684 22.986 33.57 อ่าน=28.616 2.688 23.317 33.915 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 25.451 2.816 19.899 31.003 เขียน=31.442 2.55 26.416 36.469 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 18.805 2.821 13.244 24.365 มาก=38.089 2.545 33.073 43.106 

สายศิลป์ อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=18.165 2.31 13.617 22.713 อ่าน=25.485 2.252 21.051 29.92 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 21.703 2.249 17.276 26.131 เขียน=21.947 2.313 17.392 26.502 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =16.313 2.207 11.968 20.659 มาก=27.337 2.353 22.704 31.97 
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ตารางที ่8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาํเภอ
ภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ี
แตกต่างกนัในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย (ตอน 1 และ ตอน 2)  

(ตอน 1) 

กลุ่ม จาํนวนคน 
ค่าเอฟ (แถวบน) และ ค่า Partial eta squared (แถวล่าง) 

อ่าน เขียน ไวว้างใจรัฐ ก*ข ก*ค ข*ค ก*ข*ค 

รวม 489 
5.548 1.758 34.323 0.377 0.869 0.061 0.596 
0.011 0.004 0.066 0.001 0.002 0 0.001 

ชาย 137 
0.123 1.884 4.006 0.091 0.012 0.592 0.62 
0.001 0.014 0.03 0.001 0 0.005 0.005 

หญิง 351 
8.658 0.692 29.063 0.69 0.943 0.092 0.593 
0.024 0.002 0.078 0.002 0.003 0 0.002 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 244 
1.716 3.283 6.114 0.324 0.064 1.432 3.277 
0.007 0.014 0.025 0.001 0 0.006 0.014 

เกรดเฉล่ียมาก 240 
6.307 0.031 32.436 0.003 2.384 0.202 0.719 
0.026 0 0.122 0 0.01 0.001 0.003 

สายวทิย ์ 213 
0.226 1.16 24.517 0.02 0.115 0.51 0.577 
0.001 0.006 0.106 0 0.001 0.002 0.003 

สายศิลป์ 275 
6.959 0.237 9.414 0.467 1.025 1.457 0.209 
0.025 0.001 0.034 0.002 0.004 0.005 0.001 
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(ตอน 2) 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างรฟน.ในอาํเภอภูมิลาํเนาเดิม 
กลุ่มคะแนนตํ่า กลุ่มคะแนนสูง 

mean SE Lower  Upper mean SE Lower  Upper 
รวม อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน =18.626 1.668 15.348 21.904 อ่าน =24.128 1.635 20.915 27.34 

เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน =19.828 1.675 16.536 23.12 เขียน =22.925 1.628 19.727 26.123 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 14.535        1.659 11.275 17.794 มาก=28.219 1.644 24.988 31.450 

ชาย อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 25.287 3.603 18.159 32.414 อ่าน =27.098 3.712 19.755 34.442 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 22.643 3.414 15.888 29.398 เขียน = 29.742 3.886 22.054 37.43 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 21.016        3.886 13.328 28.704 มาก=31.369 3.414 24.414 38.124 

หญิง อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 15.926 1.865 12.259 19.593 อ่าน=23.599 1.823 20.013 27.184 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 18.678 1.925 14.893 22.463 เขียน=20.847 1.759 17.386 24.307 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =12.733 1.825 9.145 16.322 มาก=16.791 1.863 23.127 30.455 

เกรดเฉล่ียนอ้ย อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=21.324 2.492 16.414 26.634 อ่าน=25.956 2.509 21.013 30.899 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 20.436 2.467 15.576 25.296 เขียน=26.844 2.534 21.852 31.835 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =19.268 2.639 14.068 24.467 มาก=28.012 2.354 23.375 32.649 

เกรดเฉล่ียมาก อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=15.933 2.258 11.484 20.382 อ่าน=23.726 2.129 19.532 27.92 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน =19.556 2.308 15.009 24.103 เขียน=20.103 2.074 16.016 24.189 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =10.993 2.093 6.869 15.116 มาก=28.666 2.291 24.152 33.18 

สายวทิย ์ อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=22.940 2.575 17.864 28.016 อ่าน=24.673 2.578 19.59 29.756 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 21.844 2.701 16.519 27.17 เขียน=25.769 2.446 20.947 30.59 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 14.786 2.705 9.452 20.119 มาก=32.827 2.441 28.015 37.639 

สายศิลป์ อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=15.090 2.185 10.787 19.392 อ่าน=23.140 2.13 18.946 27.335 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 18.373 2.127 14.185 22.561 เขียน=19.857 2.188 15.549 24.165 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =14.433 2.088 10.322 18.544 มาก=23.797 2.226 19.414 28.179 
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ตารางที ่9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเห็นดว้ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่บา้น
ภูมิลาํเนาเดิม ตามระดบัการอ่านสารชกัจูง การเขียนชกัจูง  และความไวว้างใจรัฐ ท่ี
แตกต่างกนัในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย (ตอน 1 และ ตอน 2)  

(ตอน 1) 

กลุ่ม จาํนวนคน 
ค่าเอฟ (แถวบน) และ ค่า Partial eta squared (แถวล่าง) 

อ่าน เขียน ไวว้างใจรัฐ ก*ข ก*ค ข*ค ก*ข*ค 

รวม 489 
4.182 2.519 25.728 0.004 0.033 0 0.098 
0.009 0.005 0.051 0 0 0 0 

ชาย 137 
0.091 2.793 2.692 0.244 0.02 0.185 0.505 
0.001 0.021 0.02 0.002 0 0.001 0.004 

หญิง 351 
6.636 0.797 22.359 0.006 0.023 0.099 0.321 
0.019 0.002 0.061 0 0 0 0.001 

เกรดเฉล่ียนอ้ย 244 
1.28 3.047 5.553 0.151 0.226 1.404 1.289 

0.005 0.013 0.023 0.001 0.001 0.006 0.005 

เกรดเฉล่ียมาก 240 
4.9 0.414 21.116 0.503 0.514 0.776 3.107 

0.021 0.002 0.083 0.002 0.002 0.003 0.013 

สายวทิย ์ 213 
0.423 1.134 22.023 0.065 0.02 0.035 0.09 
0.002 0.005 0.096 0 0 0 0 

สายศิลป์ 275 
4.415 0.918 5.208 0.015 0.199 0.193 0.369 
0.016 0.003 0.019 0 0.001 0.001 0.001 
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(ตอน 2) 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความเห็นดว้ยในการสร้างรฟน.ในหมู่บา้นภูมิลาํเนาเดิม 
กลุ่มคะแนนตํ่า กลุ่มคะแนนสูง 

mean SE Lower  Upper mean SE Lower  Upper 
รวม อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน =16.185 1.608 13.026 19.344 อ่าน =20.789 1.576 17.693 23.885 

เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน =16.700 1.615 13.528 19.873 เขียน =20.273 1.569 17.191 23.355 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 12.777       1.599 9.636 15.919 มาก=24.196 1.585 21.082 27.310 

ชาย อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 22.753 3.547 15.735 29.771 อ่าน =24.288 3.654 17.058 31.518 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 19.265 3.362 12.614 25.916 เขียน = 27.776 3.826 20.207 35.345 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 19.342      3.826 11.774 26.911 มาก=27.968 3.362 21.048 34.349 

หญิง อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน = 13.696 1.773 10.21 17.183 อ่าน=20.082 1.733 16.674 23.491 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 15.783 1.83 12.184 19.982 เขียน=17.996 1.673 14.706 21.286 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =11.028 1.735 7.616 14.44 มาก=22.751 1.771 19.267 26.634 

เกรดเฉล่ียนอ้ย อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=18.962 2.412 14.211 23.714 อ่าน=22.834 2.428 18.051 27.617 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 17.911 2.387 13.208 22.614 เขียน=23.885 2.452 19.054 28.716 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =16.866 2.554 11.834 21.897 มาก=24.931 2.278 20.443 29.418 

เกรดเฉล่ียมาก อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=13.313 2.175 9.027 17.598 อ่าน=19.930 2.05 15.89 23.97 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน =15.660 2.223 11.28 20.04 เขียน=17.583 1.998 13.646 21.519 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =9.753 2.016 5.781 13.725 มาก=23.489 2.207 19.141 27.838 

สายวทิย ์ อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=19.601 2.52 14.633 24.569 อ่าน=21.920 2.523 16.945 26.895 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 18.862 2.644 13.65 24.074 เขียน=22.659 2.394 17.94 27.378 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย = 12.392 2.648 7.172 17613 มาก=29.129 2.389 24.419 33.838 

สายศิลป์ อ่านสารชกัจูง ไม่อ่าน=13.309 2.085 9.203 17.415 อ่าน=19.428 2.033 15.425 23.431 
เขียนสารชกัจูง ไม่เขียน = 14.973 2.03 10.976 18.97 เขียน=17.763 2.088 13.652 21.875 
ไวว้างใจรัฐ นอ้ย =13.045 1.993 9.122 16.968 มาก=19.692 2.124 15.509 23.874 
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