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การวิจัยเร่ืองอิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study)  มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาวา
นักเรียนท่ีไดรับการชักจูงท่ีแตกตางกัน จะมีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากนอยเพียงใด และพบ
ในนักเรียนประเภทใดบาง 2) เพื่อศึกษาวาอิทธิพลของสารชักจูงรวมกับสถานการณหรือจิตลักษณะ
เดิม ท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในปริมาณแตกตางกันมากนอยเพียงใด และพบใน
นักเรียนประเภทใดบาง  3) เพ่ือบงช้ีตัวแปรจําแนกทางจิตลักษณะเดิมและสถานการณท่ีเกี่ยวของ
กับการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ในนักเรียนประเภทตางๆ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมของสารชักจูง  สถานการณ และจิตลักษณะเดิมท่ีมีตอความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟา
นิวเคลียร ในนักเรียน 

งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัย Post Test Only With Control Group Design ทําการสุม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขากลุม โดยไมลําเอียง (Random Assignment) จาก 5 โรงเรียน รวม
จํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 649 คน สุมแบงนักเรียนแตละหองออกเปน 4 กลุม ซ่ึงแตละกลุมมีนักเรียน
ประมาณ 160 คน ดังนี้ กลุมท่ี 1 ใหอานสารชักจูงและเขียนชักจูง กลุมท่ี 2 ใหอานสารชักจูงอยาง
เดียว กลุมที่ 3 ใหเขียนชักจูงอยางเดียว และกลุมท่ี 4 เปนกลุมควบคุม เม่ือหลังการจัดกระทําแลวให
ตอบแบบวัดการตรวจสอบการจัดกระทํา และแบบตัวแปรตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ 
  กลุมตัวแปรในการวิจัยนี้ประกอบดวย 5 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 คือ กลุมตัวแปรจัดกระทํา
สาเหตุ ซ่ึงอยูในรูปแบบของ 2 X2  factorial designs   ประกอบดวย การอานสารชักจูง และ การได
เขียนชักจูง กลุมท่ี 2 คือ กลุมตัวแปรตาม คือ 1) การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 2 ตัวแปร 
ประกอบดวย ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร และ2) 



 (4) 

ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในสถานท่ีตางๆ 4 แหลงคือ ประเทศ จังหวัดรอบ
กรุงเทพฯ จังหวัดท่ีนักเรียนอาศัยอยู และในหมูบานท่ีนักเรียนอาศัยอยู กลุมท่ี 3 คือ กลุมจิตลักษณะ
เดิม 4 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกท่ีมี
ตอบทความ  กลุมท่ี 4 คือ กลุมสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก  การรับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทาง
สังคม และการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใหเหตุผล และกลุมท่ี 5 ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 

สถิติวิเคราะห 5 ประเภท ไดแก 1) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 2) การ
วิเคราะหจําแนกประเภท 3) การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน 4) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ และ 
5) การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ซ่ึงวิเคราะหขอมูลในกลุมรวมและ 24 กลุมยอย  
 ผลการวิจัยท่ีสําคัญมี ดังนี้  ประการแรก พบผลดีของการอานสารชักจูงใน  5 ตัวแปรตาม 
คือ ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร ท้ัง 4 แหลง คือ 
ในประเทศไทย ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู และในหมูบานท่ีนักเรียนอยู  
ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ี
มารดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนท่ีบิดามีการศึกษานอย  ประการที่สอง   พบผลดีของการ
เขียนชักจูงใน 3 ตัวแปรตาม คือ ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร 3 แหลงคือ ใน
จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู และในหมูบานท่ีนักเรียนอยู ปรากฏผลเดนชัด
โดยเฉพาะใน กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา  
ประการท่ีสาม   พบผลดีในการอานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมากปรากฏใน 3 
ตัวแปร คือ ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ในจังหวัดท่ี
นักเรียนอยู และในหมูบานท่ีนักเรียนอยู  พบผลเดนชัดใน กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุมนักเรียนท่ี
เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 
ประการท่ีส่ี ตัวแปรจําแนกในกลุมรวมจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียน ใน
ปริมาณท่ีแตกตางกันไดถูกตอง  73.2% โดยมีตัวแปรจําแนกที่สําคัญ ไดแก การรับรูขาวสาร การ
รับรูปทัสถานทางสังคม และความรูสึกท่ีมีตอบทความ  

ขอเสนอแนะการพัฒนา มีดังนี้ 1) การชักจูงดวยวิธีการใหอานสารชักจูง ควรเร่ิมจากกลุม
นักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนท่ีบิดาไมมี
เงินเดือนประจํา 2) การชักจูงดวยการเขียนชักจูงในนักเรียนท่ีเรียนตางจังหวัด ควรเร่ิมจากกลุม
นักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา  และ 3) ในกลุมนักเรียนท่ี
ไมไดรับการชักจูง ควรสงเสริมใหมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนใหเหตุผล และการรับรูขาวสารมาก ซ่ึงจะสามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร
ไดมาก 
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The study of effects of persuasive message and information on nuclear power plant 

acceptance of secondary school students was an experimental study. The objectives were 1) to 
compare and contrast various types of students who received different approaches of persuasion 
on nuclear power plant acceptance. 2) to examine the interaction effects of persuasion and 
situational factors or psychological characteristics on nuclear power plant acceptance. 3) to find 
the situational and psychological predictors on nuclear power plant acceptance. and 4) to 
investigate direct and indirect effects of persuasion, situational factors, and psychological 
characteristics on agreeableness on nuclear power plant locations. 

   This study used post test only with control group design. The students in each 
classroom were randomly assigned into one of the four groups: group 1 received both persuasive 
reading and writing, group 2 received only persuasive reading, group 3 received only persuasive 
writing, and group 4 was control group. Immediately after interventions, manipulation check and 
questionnaires were administrated. 

There were 5 groups of variables in this study. The first group was interventions, based 
on the concept of 2x2 factorial design, consisted of persuasive reading and persuasive writing. 
The second group was dependent variables consisting of 1) nuclear power plant acceptance with 2 
variables: favorable attitude toward nuclear power plant, and intention to support nuclear power 
plant, and  2) agreeableness on nuclear power plant in 5 locations: country, Bangkok vicinity, 
province, and village. The third group was psychological characteristics consisting of 4 variables: 
future orientation and self control, mental health, trust in others, and attitude toward persuasive 
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reading. The fourth group was situational factors consisting of 3 variables: receiving of nuclear 
information, social norm, and loved and reasoned child rearing practices. The fifth group was 
biosocial background of the students. 

Four statistical approaches were employed to analyzed data in total sample and other 24 
subgroups: Three-way ANOVA, Multiple Regression Analysis, Discriminant Analysis, and Path 
Analysis.  

The results revealed important findings. First, the desirable effects of persuasive reading 
were found on favorable attitude toward nuclear power plant, and agreeableness on nuclear power 
plant in all 4 locations: country, Bangkok vicinity, province, and village. These findings were 
especially found in total sample, first born students, students with low educated mother, and 
students with low educated father. Second, desirable effects of persuasive writing were found on 
agreeableness on nuclear power plant in 3 locations: Bangkok vicinity, province, and village. 
These results were especially found in first born students, and students whose mother was not 
received salary. Third, interaction effects among persuasive reading, persuasive writing, and trust 
in others were found in agreeableness on nuclear power plant in 3 locations: Bangkok vicinity, 
province, and village. These results were clearly found in old students, first born students, low 
GPA students, and students whose mother was not received salary. Fourth, it was found that 
receiving of nuclear information, social norm, and attitude toward persuasive reading could 
discriminate nuclear power plant acceptance of the students with 73.2% accuracy. 

For implications, in order to increase degree of nuclear power plant acceptance in 
students 1) persuasive reading should be administered to first born child, and students whose 
mother or father was not received salary. 2) persuasive writing is more effective on students 
living outside Bangkok, especially on first born students, and students whose mother was not 
received salary. and 3) for students in control group who did not receive any treatments,  future 
orientation and self control, loved and reasoned child rearing practices, and receiving of nuclear 
information should be promoted. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ เร่ือง อิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ มี ผู อุปการะคุณท่ีอยู เ บ้ืองหลังความสําเ ร็จหลายทาน  ผู เ ขียน
ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวพันธุมนาวิน ท้ัง ศ.ดร.วุฑฒิ ศ.ดร.ดวงเดือน และ  
รศ.ดร.ดุจเดือน (อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) อยางสูงท่ีใหความรู คอยดูแลเอาใจใส คอยหวงใย 
ใหคําปรึกษา สละเวลาคอยช้ีแนะแนวทางใหคําปรึกษาตลอดการทําวิทยานิพนธ รวมท้ังขอกราบ
ขอบพระคุณ รศ.ดร.โกศล มีคุณ ท่ีไดใหคําแนะนํา ใหความรูท่ีเปนประโยชน ตลอดจนพิจารณา
และตรวจสอบวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขอบพระคุณ คณาจารย คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมทุกทาน ท่ีไดเติมเต็มวิชาความรู
ใหแกผูเขียน ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม และคุณนิทัศน สุทธิรักษท่ี
ไดใหการชวยเหลือในการประสานงานตางๆ รวมท้ังบรรณารักษสํานักบรรณสารการพัฒนาท่ีกรุณา
ในการตรวจสอบวิทยานิพนธเลมนี้จนเสร็จสมบูรณ ขอบพระคุณปางะท่ีเปนแบบอยางการอดทน
ในการทํางานและคอยดูแลผูเขียนอยางดีตลอดการทําวิทยานิพนธเลมนี้ 

ขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียน  คุณครู จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันทอุปถัมภ) โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน และโรงเรียน
สิงหบุรี ท่ีไดใหความอนุเคราะหสถานท่ีในการเก็บขอมูลแกผูเขียน รวมทั้งนักเรียนกลุมตัวอยาง
จากโรงเรียนขางตนท่ีชวยตอบแบบวัดคร้ังนี้อยางเต็มท่ีและเต็มใจ และทานผูจัดการหางหุนสวน
จํากัด ดีจริง นครสวรรค ท่ีใหความชวยเหลือเปนอยางดี 

 ขอบคุณกําลังใจท่ีดีจากนองหนิก ท่ีคอยถามไถความคืบหนา และชวยเหลือผูศึกษาทุก
ประการอยางดีมากมาโดยตลอด ขอบคุณอาจารยวรวุฒิ และเพ่ือนๆ กลุมกลวยปงเกรียมๆ ท่ีเอาใจ
ชวยใหผูศึกษาทําวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดีและเปนมหาบัณฑิตในเร็ววัน 

ทายท่ีสุดท่ีลืมไมไดขอกราบขอบพระคุณอาอ้ึม ท่ีอุปการะเล้ียงดูลูกคนน้ีตั้งแตเล็กจนโต 
คอยหวงใย อบรมส่ังสอนจนมาถึงวันนี้ รวมถึงพี่นองทุกคน และหลานอิงอิงฮาดีฟท่ีอวยพรใหนา
สาวเรียนจบเร็วๆ เสมอมา 

      สุพัตรา เติมคุนานนท 
           ตุลาคม 2553 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

 

 ปญหาสําคัญที่ท่ัวโลกกําลังเผชิญกันอยูในขณะนี้ก็คือ วิกฤติพลังงาน ดังจะเห็นไดจากราคา

น้ํามันที่พุงสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีแนวโนมวาน้ํามันจะหมดโลกในอีก 30 ปขางหนา รวมถึงกาซ

ธรรมชาติท่ีปจจุบันประเทศไทยมีการพึ่งพาเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติมากที่สุด  และกาซธรรมชาติ

ของประเทศไทยอาจหมดลงในภายในอีก 30 ปนี้ (ชวลิต พิชาลัย, 2550)  ขณะเดียวกันประเทศไทย

ยังตองนําเขาพลังงานจากประเทศเพื่อนบานหลายรอยเมกะวัตตและมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงเปน

หลายพันเมกะวัตตดวย  ปญหาทรัพยากรที่ใชในการผลิตที่กําลังจะหมด จึงเปนปญหาวิกฤติ

พลังงานที่ตองรีบหาทางแกไข นอกจากนี้วิกฤติดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการผลิต

กระแสไฟฟาจากโรงงานไฟฟาถานหินก็นาวิตกเชนกัน เพราะการเผาไหมถานหินเปนเชื้อเพลิง

เพื่อใหเกิดความรอนนั้นกอใหเกิดมลภาวะ คือ กาซซัลเฟอรออกไซดและไนโตรเจนออกไซดท่ีเปน

สาเหตุใหเกิด “ฝนกรด” และกอใหเกิดเถาและมีกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่

กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจก เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนในปจจุบัน (ธัชชัย สุมิตร, 

2552) 

จากสภาพปญหาวิกฤติพลังงานและวิกฤติดานสิ่งแวดลอม ทําใหความตองการพลังงาน

สะอาดมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ดังนั้น พลังงานทางเลือกหนึ่งที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ พลังงานนิวเคลียร (วุฑฒิ พันธุมนาวิน, 

2553: 93-120) อันเปนพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการนํามาผลิตกระแสไฟฟา พลังงานนิวเคลียร

จึงถูกเลือกใหเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาเปนลําดับแรกๆ เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขัน

กับเชื้อเพลิงประเภทอื่นได และราคาเชื้อเพลิงมีเสถียรภาพ จึงเปนโรงไฟฟาที่สามารถเปนที่พ่ึงได

อยางมั่นคงในอนาคต ท่ีสําคัญเปนโรงไฟฟาที่ไมปลอยมลพิษ (สมพร  จองคํา และ อารีรัตน คอน

ดวงแกว, 2552; นวลฉวี  รุงธนเกียรติ, 2547:  85) ซ่ึงตางจากโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ท้ังนี้

หลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในทวีปยุโรป เชน ประเทศฝรั่งเศส และในประเทศแถบ
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เอเชีย เชน ประเทศญี่ปุน เปนตน มีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชผลิตกระแสไฟฟามานานแลว 

และในประเทศเพื่อนบาน เชนเวียดนามไดเริ่มสั่งสรางโรงไฟฟานิวเคลียรแลวเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม ประชาชนก็ยังมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรซ่ึงเปนความเชื่อ

ท่ีไมถูกตอง ความแปลกใหมและการรับรูเกี่ยวกับผลทางดานลบของพลังงานนิวเคลียรจากอดีต ทํา

ใหประชาชนไทยมีความคิดเห็นและความรูสึกตอการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรแตกตางกันอยาง

หลากหลาย จึงทําใหเกิดความสับสน ลังเลและอาจตอตานขึ้นได ท้ังๆ ท่ีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

ไดรับการพิสูจนแลววา เปนเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมพลเมืองรุน

ใหมใหพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใหเริ่มดวยการมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

 นักเรียนมัธยมปลาย ซ่ึงจะเปนอนาคตของชาติผูท่ีจะตองเปนคนตัดสินใจและดํารงชีวิต

ในชวงที่อาจมีโรงไฟฟานิวเคลียร แตนักเรียนเหลานี้ยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร  ดังนั้นการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตั้งแตบัดนี้เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร โดย

การใหขอมูลในรูปของสารชักจูงจะชวยใหนักเรียนเหลานี้เติบโตเปนพลเมือง ท่ีจะสามารถตัดสิน

อยางถูกตองเหมาะสมในการนําประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได  

 ดังนั้นในงานวิจัยเชิงทดลองนี้ จึงไดทําการศึกษาประสิทธิผลของสารชักจูงเกี่ยวกับ

โรงไฟฟานิวเคลียรในนักเรียน  ตลอดจนศึกษาสาเหตุสมทบดานจิตใจและสถานการณท่ีเกี่ยวกับ

การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย 4 ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาวานักเรียนที่ไดรับการชักจูงที่แตกตางกัน จะมีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร

มากนอยเพียงใด และพบในนักเรียนประเภทใดบาง 

2. เพื่อศึกษาวาอิทธิพลของสารชักจูงรวมกับจิตลักษณะเดิม หรือสถานการณ ท่ีมีตอการ

ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในปริมาณแตกตางกันมากนอยเพียงใด และพบในนักเรียนประเภท

ใดบาง   

3. เพื่อบงชี้ตัวแปรจําแนกทางจิตลักษณะเดิมและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับ

โรงไฟฟานิวเคลียร ในนักเรียนประเภทตางๆ 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของสารชักจูง  สถานการณ และจิตลักษณะเดิมที่

มีตอความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร ในนักเรียน 
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 

การศึกษาและทําการวิจัยในครั้งนี้ จะไดรับประโยชน ดังนี้ 

1. ทําใหไดสารชักจูงเพื่อใหเกิดการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีผานการพิสูจน

ประสิทธิผลแลว เพื่อใชกับนักเรียนประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสมตอไปในวงกวาง 

2. ทราบวาลักษณะทางจิตลักษณะเดิมและสถานการณท่ีเปนตัวแปรจําแนก ตลอดจนเปน

สาเหตุสมทบหรือเงื่อนไขของความสําเร็จในการชักจูงที่เกี่ยวของกับการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

เพื่อที่จะไดนําชุดการจัดกระทําเหลานี้ไปใชใหไดประโยชนสูงสุดในเงื่อนไขตางๆ 

3. การวิจัยเชิงทดลองเรื่องนี้จะเปนพื้นฐานแกงานวิจัยที่จะศึกษาเกี่ยวกับการชักจูงจาก

ภายในและภายนอกตัวบุคคลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและงานวิจัยที่เกี่ยวของในอนาคตตอไป 

 

1.4 การประมวลเอกสาร 

 

ในสวนนี้ จะไดทําการประมวลเอกสารใน 3 หัวขอใหญดังนี้ หนึ่ง การประมวลเอกสารเพื่อ

กําหนดตัวแปรและนิยามปฏิบัติการของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงรวมเรียกวา การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร สอง การประมวลเอกสาร

เกี่ยวกับการจัดกระทําสองรูปแบบที่มีผลตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร และสาม การประมวล

เอกสารทางปจจัยเชิงเหตุสมทบดานจิตลักษณะเดิมและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับ

โรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.4.1 การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร: ตัวแปร ความหมาย และวิธีวัด 

 ปญหาการใชพลังงานในปจจุบัน คือ การใชพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการใชพลังงานกับเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ เปนจํานวนมาก  โดย

แหลงพลังงานสวนใหญท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟา คือ พลังงานฟอสซิล (นวลฉวี รุงธนเกียรติ, 

2547: 16) ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ขบวนการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

กอใหเกิดการสะสมของมวลคารบอนไดออกไซดที่สรางภาวะเรือนกระจกในบรรยากาศและ

มลภาวะอันเนื่องมาจากการปลอยผลการสันดาปมาในรูปของซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจน

ไดออกไซดท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดฝนกรด (สุชัย รอยวิรัตน, 2551) และกอใหเกิดภาวะโลกรอนใน

ปจจุบัน  ดังนั้นนักวิชาการในหลายประเทศจึงไดเสนอพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นั่นคือ พลังงานนิวเคลียร  
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 อยางไรก็ตาม แมวาประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในทวีป
ยุโรป เชน ประเทศฝร่ังเศส  และในประเทศแถบเอเชีย เชน ประเทศญ่ีปุน มีการนําพลังงาน
นิวเคลียรมาใชผลิตกระแสไฟฟามานานแลว แตในหลายๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทย พลังงาน
นิวเคลียรเปนเร่ืองแปลกใหมอยางมาก ความแปลกใหมและการรับรูเกี่ยวกับผลทางดานลบของ
พลังงานนิวเคลียรจากอดีต ทําใหประชาชนไทยมีความคิดเห็นและความรูสึกตอการสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรแตกตางกันอยางหลากหลาย จึงทําใหเกิดความสับสน ลังเลและอาจตอตานข้ึนได ท้ังๆ ท่ี
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดรับการพิสูจนแลววา เปนเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัยสูง (วุฑฒิ 
พันธุมนาวิน  และดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552: 114-141)  ประชาชนท่ัวไปมักเขาใจวาปฏิกรณ
นิวเคลียรจะระเบิดไดเชนเดียวกับระเบิดนิวเคลียร ความจริงแลวเช้ือเพลิงยูเรเนียมท่ีใชทําระเบิด
นิวเคลียรมีความเขมขนไมนอยกวารอยละ 97 ในขณะท่ีเช้ือเพลิงยูเรเนียมในปฏิกรณนิวเคลียรมี
ความเขมขนเพียงประมาณรอยละ 3 (วุฑฒิ พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552: 1-24)  
และอยูในวัสดุหอหุมท่ีจัดเรียงในแกนปฏิกรณอยางเปนระบบ พรอมท้ังมีแทงควบคุมทําหนาท่ี
ควบคุมปฏิกรณฟสชัน ดังนั้นจึงเปนไปไมไดท่ีปฏิกรณจะระเบิดเชนเดียวกับระเบิดนิวเคลียร (นวล
ฉวี รุงธนเกียรติ, 2547: 87-88) ระบบความปลอดภัยในอนาคตจะสูงข้ึน เนื่องจากการใชเช้ือเพลิง
แบบใหม มีการใชเคร่ืองมือท่ีสามารถรับมือกับเหตุการณตางๆ ไดสูงข้ึน นอกจากนี้ เคร่ืองปฏิกรณ
รุนใหม มีการออกแบบใหนําไปใชผลิตอาวุธนิวเคลียรไมได พลังงานนิวเคลียรท่ีผลิตออกมา จะทํา
ใหเกิดกากนอยลง เครื่องปฏิกรณแบบใหม สามารถเผาไหมกากเปนเช้ือเพลิงได (สมาคมนิวเคลียร
แหงประเทศไทย,  2552)  
 การแกไขวิกฤตพลังงานโดยการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ี
เปนไปได และตองการการดําเนินการอยางรวดเร็ว โดยพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ การสรางความเขาใจ
และการยอมรับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ใหเกิดข้ึน Mordini (2007: 544-546) ไดอธิบายไววา 
ความทันสมัย คือการเผชิญหนากับการปฎิวัติและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทําใหคนสวนใหญรูสึกไมสบายใจในเร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทําใหเกิดความสงสัย
ถึงความปลอดภัย  ท้ังๆ  ท่ี เปนเทคโนโลยี ท่ีได รับการพิสูจนแลววามีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ  เชน หลอดไฟฟาในปจจุบันเปนส่ิงจําเปนในชีวิต  แตเม่ือหลอดไฟฟาถูกนํามาใช
เปนคร้ังแรกน้ัน New York Times ไดตีพิมพคําเตือนวามันอาจทําใหตาบอดได ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความกลัวและตอตานเทคโนโลยีใหมๆ  เปนตน  
 ในสาขาจิตวิทยาไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ความเชื่อและความรูสึก ในเชิงของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ โดยทฤษฎีท่ีสําคัญ คือ ทฤษฎีเหตุผลของการกระทํา (Theory of Reasoned 
Action) ท่ีเสนอโดย Ajzen และ Fishbien (1980: 5-9) ซ่ึงมีขอตกลงเบ้ืองตนท่ีวามนุษยโดยปกติแลว
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คอนขางจะมีเหตุผลและสรางระเบียบการใชประโยชนของขอมูลท่ีหาไดใหกับพวกเขา จะไมเช่ือ
ในความเห็นท่ีวาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษยถูกควบคุมโดยปราศจากเง่ือนไขของแรงกระตุน 
หรือพลังท่ีเหนือความอยาก เราไมเช่ือวามันสามารถทําใหเปนบุคลิกภาพไดตามอําเภอใจหรือขาด
การคิดไตรตรอง  

จากทฤษฎีเหตุผลของการกระทํานั้น  ความตั้งใจท่ีจะกระทําของบุคคลมีพื้นฐานจากปจจัย 
2 ประการ (Ajzen และ Fishbien, 1980: 5-9) คือ 1)  จากการเห็นคุณคาของส่ิงใดส่ิงหนึ่งวามี
ประโยชนหรือโทษ ตลอดจนความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติของบุคคล และ 2) การรับรูความ
คิดเห็นของคนรอบขาง  หรือท่ีเรียกวา ปทัสฐานทางสังคม (Subjective norm) ซ่ึงแสดงถึงการรับรู
ของบุคคลวา คนรอบขางท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลนั้น มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับส่ิงนั้นหรือ
พฤติกรรมนั้นท่ีบุคคลกําลังเกี่ยวของดวย เชน ถาคนรอบขางของเราเห็นวา การอนุรักษส่ิงแวดลอม
เปนเร่ืองสําคัญ เราก็จะมีความคิดเห็นที่สอดคลองกับบุคคลรอบขางของเราดวย เปนตน 
 กลาวโดยท่ัวไปไดวา ปจเจกบุคคลจะต้ังใจแสดงพฤติกรรมเม่ือเขาท้ังหลายประเมินวา 
พฤติกรรมนั้นหรือส่ิงนั้นเปนบวกและเม่ือพวกเขาเชื่อวาบุคคลอ่ืนท่ีมีความสําคัญคิดวาพวกเขาควร
จะกระทํา (ภาพท่ี 1.1) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 ทฤษฎีเหตุผลของการกระทํา (Theory of Reasoned Action)  
แหลงท่ีมา : Ajzen and Fishbien, 1980: 8. 
 
 สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับ ตลอดจนความพรอม หรือความต้ังใจท่ีจะกระทํา โดย
มีพื้นฐานจากทฤษฎีนี้ ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตรมีผูท่ีศึกษาอยูหลายเร่ือง เชน พระมหาวีรชัย     
คําธร (2548)  ธนะรัตน เกงสกุล (2548) และ สุภะรัฐ ยอดระบํา (2548) เปนตน โดยงานวิจัยเหลานี้

ความเช่ือของบุคคลท่ีวาพฤติกรรมนําไปสู
ผลลัพธที่แนนอนและการประเมินคาของ
ผลลัพธ 

ความเช่ือของบุคคลท่ีวาการช้ีเฉพาะของปจเจก
บุคคลหรือกลุมความคิด วาเขาควรจะปฏิบัติ
หรือไม และแรงกระตุนใหยินยอมตามการชี้
เฉพาะที่กลาวถึง 

ทัศนคติตอ
พฤติกรรม 

อยูในอํานาจของ 
ปทัสถาน 

ความต้ังใจ พฤติกรรม 
ความสําคัญที่เก่ียวของกัน
ของทัศนคติและการ
พิจารณาบรรทัดฐาน 
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ไดศึกษาความพรอมหรือความต้ังใจในฐานะตัวแปรตาม และแบงออกเปน 2 ดานไดแก ทัศนคติท่ีดี
ตอพฤติกรรม และ ความพรอมท่ีจะกระทําพฤติกรรม 
 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงจะไดศึกษาการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยแบงออกเปน 2 ตัว
แปรตาม ไดแก 1) ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และ 2) ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 
  1.4.1.1 ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร: ความหมาย และวิธีวัด 

นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตรไดช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา การกระทําของบุคคลนั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัยเชิงเหตุหลาย
ดาน ซ่ึงปจจัยเชิงเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ ทัศนคติของบุคคล ท่ีแสดงถึงความคิดเห็น ความเช่ือ 
ความรูสึกท่ีมีความเกี่ยวของกับการกระทําหรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 

Eagly และ Chiken (1993: 1-10)  และนักวิชาการคนอ่ืนๆ (Rosenberg and Hovland, 
1960; Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962; Secored and Backman, 1964; Triandis, 1971;  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531: 62-81; ลิขิต กาญจนาภรณ, 2531; พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2544; และ
พิบูล ทีปะปาล, 2550) ไดใหความหมายในภาพรวมของทัศนคติวา ทัศนคติประกอบดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) ความรูเชิงประเมินเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่ง วา มีประโยชนหรือมีโทษ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา มีความสําคัญหรือไมคอยมี
ความสําคัญ (Cognitive Component) 2) ความรูสึกชอบหรือไมชอบส่ิงนั้นหรือการกระทํานั้นๆ 
(Affective Component) และ 3) ความพรอมท่ีจะกระทําพฤติกรรมหรือตอบสนองตอส่ิงนั้นๆ  
(Behavioral Component) 

นักวิชาการหลายทาน เชน ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2527: 79) อธิบายวาทัศนคติมีลักษณะ
ท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) เปนสภาวะกอนท่ีจะมีพฤติกรรมโตตอบ (predisposition to respond) ตอ
เหตุการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเรียกวาเปนสภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 2) มี
ความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา (persistent over time) แตมิไดหมายความวาจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
โดยลิขิต กาญจนาภรณ (2531) ไดอธิบายวาทัศนคติเปนส่ิงท่ีเรียนรูได ไมใชส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด 
สามารถพัฒนาข้ึนมาจากการเรียนรูและประสบการณ นอกจากนี้สุวรี ศิวะแพทย (2549: 392) ยังได
อธิบายวาทัศนคติบางอยางถูกยึดติดกับกรอบท่ีตั้งไวในรูปของกลุมอางอิง(Reference Groups) โดย
สมาชิกยอมรับกฎเกณฑท่ีกําหนดไวและพยายามทําตามใหกลมกลืน(Identify) กับกลุม 3) เปนตัว
แปรแฝงท่ีนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับความรูสึกนึกคิด ไมวาจะเปนในรูปของการ
แสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่จะตองเผชิญหรือหลีกเล่ียงตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง 4) มีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมินและเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึง
หมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย ท้ังนี้ลิขิต กาญจนาภรณ (2531) 
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กลาววาทัศนคติมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคล การมีทัศนคติตอส่ิงใดบุคคลใดเปนเหตุผล
หลักสําหรับการตอบวาเขาควรมีปฏิกริยาโตตอบตอส่ิงน้ันบุคคลนั้นอยางไร 
 ดังนั้น ทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเกิดเม่ือบุคคลมีความรูเชิงประเมินคาเกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ 
วามีคุณคาหรือไมมีคุณคา และมีมากนอยเพียงใดตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคม จึงทําใหเกิด
ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความคิดเห็นและความรูสึกเหลานี้จะมีสงผลให
บุคคลมีพรอมท่ีจะตอบสนองตอส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นและความรูสึกของ
ตนเองตอส่ิงนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531:120)  
 มีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมอยูหลายงานวิจัย ดังเชน งานวิจัย
ของสุทธิดา ทองศฤงคลี (2548: 236) ศึกษาจากนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใหความหมายของ
ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลญาติผูสูงวัยวา หมายถึง การเห็นประโยชนมาก หรือโทษนอยของการดูแล
ญาติผูสูงวัย  ตลอดจนความรูสึกชอบหรือไมชอบการประทําเชนนี้  นอกจากนี้งานวิจัยของ บุณฑ
ริกา ราชอาจ (2548; 172) ศึกษาจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 507 คน ก็ไดศึกษา
ทัศนคติท่ีดีตอการมีระเบียบวินัย โดยใหความหมายในทํานองเดียวกันวา เปนความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีเห็นประโยชนหรือโทษของการแสดงพฤติกรรมการมีระเบียบวินัย ตลอดจนความรูสึก
พอใจหรือไมพอใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ เปนตน 
 สําหรับโรงไฟฟานิวเคลียรมีนักวิชาการตางประเทศไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ
ของประชาชนท่ีมีตอโรงไฟฟานิวเคลียร เชน Choi, Lee, Cho และ Lee (1998) ไดศึกษาทัศนคติของ
คนเกาหลี โดยแบงคําถามเปน 3 ประเภท คือ การยอมรับ ความเขาใจเร่ืองความเส่ียง และความ
เขาใจถึงประโยชนของโรงไฟฟานิวเคลียร เชนประเภทการยอมรับ มีท้ังในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน เชน ถามความยอมรับการเพ่ิมโครงสรางของโรงไฟฟานิวเคลียรใหเปนสวนหนึ่งของส่ิง
อํานวยความสะดวกในการใหกําเนิดกระแสไฟฟา และการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรใกลกับชุมชนท่ี
อยู ตามลําดับ ประเภทความเขาใจเร่ืองความเส่ียง ไดถามความเขาใจเร่ืองอันตรายจากรังสี การ
ระเบิด และความเจ็บปวย และประเภทถามความเขาใจเร่ืองประโยชน ถามถึงประโยชนของ
โรงไฟฟานิวเคลียรท่ีมีตอการผลิตกระแสไฟฟา การเปนพลังงานสะอาด และการเปนแหลงพลังงาน
หลักในอนาคต ท้ังนี้ตัวอยางคําถามตางๆ ลวนถามถึงความคิดเห็นและความรูความเขาใจของ
ประชาชนเทาน้ัน 
 สวนในประเทศไทย มีผูศึกษาทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอโรงไฟฟานิวเคลียร เชน 
การศึกษาของ ชณินทร สินวัต (2538) ท่ีไดศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรในกลุมคน 3 
กลุม คือ อาจารย  นิสิตนักศึกษา และส่ือมวลชน โดยใหความหมายของทัศนคติตอการสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรวา หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรูสึกทางบวกหรือทางลบตอโรงไฟฟา
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นิวเคลียร และประกอบเปนแนวโนมท่ีแสดงถึงความพรอมท่ีจะสนับสนุนหรือตอตาน อยางไรก็
ตาม เม่ือศึกษาแบบวัดในงานวิจัยนี้แลว ปรากฏวาผูวิจัยต้ังขอคําถามท่ีแสดงถึงความคิดเห็นตอ
โรงไฟฟานิวเคลียรเทานั้น เชน ลงทุนสูงเกินไป  ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับกากเชื้อเพลิง มีผลตอ
ส่ิงแวดลอม เปนตน ตลอดจนความรูสึกตอโรงไฟฟานิวเคลียร  เปนตน แตยังไมปรากฏประโยคท่ี
แสดงถึงความรูสึกและความพรอมกระทํา 
  นอกจากนี้ ประสงค เกษราธิคุณ (2536) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใหประชาชนแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ เชน ความคุมคาใน
การลงทุน มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เทคนิคยุงยาก ไดไฟฟาราคาถูก เปนตน คําถามเหลานี้เปน
การถามเก่ียวกับองคประกอบแรกของทัศนคติเทานั้น 
 อรุณ อัครวโรทัย (2541) ไดศึกษาเร่ืองการยอมรับของผูนําชุมชนท่ีมีตอการกอสราง
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย ท้ังนี้มีคําถามท่ีวัดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ เชน 
ประเทศไทยมีการศึกษาพลังงานนิวเคลียรเพื่อเตรียมความพรอมมาหลายสิบปแลว มีการนําเอารังสี
นิวเคลียรมาใชประโยชนทางดานการแพทย การเกษตรกรรม การถนอมอาหาร ประเทศญ่ีปุนเคยถูก
ระเบิดดวยปรมาณู แตในปจจุบันกลับมีโรงไฟฟานิวเคลียรใชมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย ในสวนของ
คําถามท่ีวัดทัศนคติการยอมรับไดแบงเปนคําถามสําหรับผูท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยท่ีจะนํา
พลังงานนิวเคลียรมาใช ประเด็นคําถาม เชน มีความปลอดภัยสูงมาก ไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
พลังงานทดแทนอ่ืนมีอีกมากและราคาถูกมาก ความกลัวอันตราย เปนตน  
 ดังนั้น ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การท่ีบุคคลประเมิน
คาวาโรงไฟฟานิวเคลียรมีประโยชนและมีความสําคัญตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคม เชน เห็นวา
เปนส่ิงท่ีคุมคา  ชวยใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  ชวยทําใหจายคาไฟลดลง เปนตน  จึงทําใหเกิดความรูสึก
พอใจตอโรงไฟฟานิวเคลียร วัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมคาท่ีปรับมาจาก มาจากดุจเดือน 
พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ) 
 1.4.1.2 ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร: ความหมาย และ วิธีวัด 
 ดังท่ีกลาวไปแลวขางตนวาความพรอมท่ีจะกระทําส่ิงใดยอมเกิดมาจากการประเมินคา
วาดีเปนประโยชน และการมีความรูสึกพอใจ คือ เกิดหลังจากองคประกอบท่ี 1 และ 2 และเนื่องจาก
ทัศนคติตองศึกษาแยกตางหากออกจากพฤติกรรม องคประกอบนี้จึงไมสามารถศึกษาพฤติกรรม
โดยตรงได แตจะใชการวัดทัศนคติท่ีทํานายพฤติกรรมโดยวัดความพรอมกระทําพฤติกรรมนั้นๆ  
 ท้ังนี้มีผูศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองความพรอมท่ีจะกระทําส่ิงตางๆ และไดกําหนดนิยามไว 
เชน  ในงานวิจัยท่ีศึกษาความตั้งใจท่ีจะไปใชบริการธนาคารของอรทัย มีสวัสดิ์ (2542) โดยนักวิจัย
ศึกษาตัวแปรตามคือ ความพรอมท่ีจะไปใชบริการธนาคารดานเงินฝาก โดยใหความหมายวา  เปน
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ความพรอมท่ีจะมาใชบริการรับฝากเงินทุกประเภท  สวนในงานวิจัยของสุทธิดา ทองศฤงคลี 
(2548) ไดศึกษาความพรอมท่ีจะดูแลญาติผูสูงอายุ  โดยนักวิจัยใหความหมายวา เปนความพรอมใน
การกระทําหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนในการดูแลญาติผูสูงอายุ ท้ังทางดานอารมณ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม เชน พรอมท่ีจะเล้ียงดูพอแม และญาติผูสูงอายุในอนาคต พรอมท่ีจะพาญาติ
ผูสูงอายุไปตรวจสุขภาพ หลีกเล่ียงท่ีจะไปเยี่ยมญาติผูสูงอายุในอนาคต   ในงานวิจัยของบุณฑริกา 
ราชอาจ (2548) ไดศึกษาความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในหองเรียน ซ่ึงหมายถึง ความ
มุงม่ัน ความตั้งใจท่ีจะหลีกเล่ียง หรือ ยินดีของนักเรียนท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในหองเรียน เปน
ตน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีใหความหมายของความพรอมตอพฤติกรรมหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน
ทํานองเดียวกันกับขางตนนี้  เชน สุภาสิณี นุมเนียม (2546) ธนะรัตน เกงสกุล (2548) และ 
พระมหาวีระชัย คําธร (2548)   
 ดังนั้น ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง ความพรอม 
ความยินดี หรือการหลีกเล่ียงท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรในรูปแบบตางๆ วัดโดยแบบวัดมาตร
ประเมินรวมคาท่ีปรับมาจาก มาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุมนาวิน (กําลัง
ดําเนินการ)  
         1.4.1.3 ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร: ความหมาย และ วิธีวัด 
 การยอมรับนวัตกรรมหรือส่ิงแปลกใหม เปนส่ิงท่ีนักวิชาการใหความสนใจศึกษา 
โดยเฉพาะในดานท่ีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี เชน โรงไฟฟานิวเคลียร  โดยสวนใหญแลว
นักวิชาการมักใหความหมายของความเห็นดวยในทํานองท่ีเกี่ยวของกับความพรอมท่ีจะกระทํา 
เนื่องจากบุคคลท่ีมีความเห็นดวยหรือเห็นชอบกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด 
มักเปนบุคคลท่ีมีความพรอมท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้นมากดวย เชน การเห็นชอบดวยกับการใช
โทรศัพทมือถือ IPhone ซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหม ท่ีอาจจะทําใหเกิดความยุงยากซับซอนกับบุคคลบาง
ประเภท แตถาบุคคลเหลานี้มีความเห็นชอบแลว ก็อาจจะนําไปสูการซ้ือโทรศัพทนี้มาใชงาน เปน
ตน 
 สําหรับเทคโนโลยีดานนิวเคลียร มีนักวิชาการในตางประเทศ ไดศึกษาความเห็นชอบ
ของการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยการถามถึง
ความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยของการมีโรงไฟฟานิวเคลียร เชน Morgan (2010)  ซ่ึงมักเปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบ 2 ตัวเลือก รวมท้ังมีนักวิชาการบางกลุมไดทําการศึกษาความเห็นดวยของการมี
โรงไฟฟานิวเคลียร โดยการใหผูตอบใสตัวเลขของความเห็นดวย โดยใหเลข 1 หมายถึง เห็นดวย
นอยท่ีสุด จนถึง ตัวเลข 100 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด (Vutthi Bhanthumnavin and Duchduen 
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Bhanthumnavin, 2010)  โดยถามในหลายระดับ เชน ระดับประเทศ  ระดับจังหวัด และระดับ

หมูบาน  

 ในงานวิจัยนี้ ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร หมายถึง  ความพรอมที่จะ

ยอมรับใหมีโรงไฟฟานิวเคลียรใน 4 แหลง คือ ประเทศ จังหวัดรอบกรุงเทพฯ จังหวัดที่นักเรียน

อาศัยอยู และ หมูบานที่นักเรียนอาศัยอยู โดยมีคะแนนตั้งแต 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 100 (เห็น

ดวยมากที่สุด) 

 

1.4.2 การชักจูง  กับการยอมรับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

การทําใหบุคคลอื่นคลอยตามหรือยอมรับสิ่งใหมๆ นั้น ในสาขาจิตวิทยามีผูสนใจศึกษาใน

เชิงของการเปลี่ยนทัศนคติ เชน Prislin และ Crano (2008: 3-18)โดยการชักจูง (Persuasion) โดย

ศึกษาในประเด็นตางๆ ท่ีจะมีอิทธิตอการชักจูง เชน ความนาเชื่อถือของแหลงใหขอมูล (Tormala, 

Brinol และ Petty, 2006: 684-691) ตลอดจนประเภทของขอมูลที่ไดรับ (Tormala and Petty, 2007: 

17-30)  

ในการศึกษาวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ผูศึกษาวิจัย เชื่อวาการจัดกระทําสาเหตุท่ีผูศึกษาไดสราง

สถานการณขึ้นเอง เปนการศึกษาวาการจัดกระทําสาเหตุข้ึนนั้นสงผลตอพฤติกรรมที่นาปรารถนา

หรือสงผลตอความพรอมที่ดีตอพฤติกรรมที่นาปรารถนานั้นอยางไร  การจัดกระทําสาเหตุท่ีมีความ

เกี่ยวของกับความยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรนั้น นับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะทําใหลดปญหาความ

ขัดแยงที่จะเกิดขึ้นจากการตอตานโรงไฟฟานิวเคลียรได เหลานี้ควรศึกษาใหทราบชัด เนื่องจากวา

ปจจุบันประเทศชาติมีความตองการใชพลังงานไฟฟาในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และโรงไฟฟาถาน

หินก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาโลกรอน โรงไฟฟานิวเคลียรจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะมา

ทดแทนซึ่งประเทศอื่นทั้งในยุโรปและเอเชียไดใชมาเปนเวลาชานานแลว ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ผู

ศึกษาวิจัยพิจารณาเห็นควรที่จะจัดกระทําสาเหตุ เพื่อศึกษาวา สาเหตุท่ีจัดกระทําขึ้นนั้นสงผลดีตอ

ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมที่นาปรารถนาอยางไร หรือสงผลดีตอความพรอมที่ดีตอพฤติกรรมที่นา

ปรารถนาอยางไร เปนตน ผูศึกษาไดแบงการจัดกระทําสาเหตุออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การจัด

กระทําสาเหตุดานการอานสารชักจูง และ 2) การจัดกระทําสาเหตุโดยการใหนักเรียนเขียนชักจูง  

สําหรับการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ผลของการจัดกระทําทั้งสองรูปแบบนี้มีรายละเอียด

ดังนี้ 

   1.4.2.1 การอานสารชักจูง กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 การมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง และชัดเจน จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมดังที่

กลาวไปแลว ในเรื่ององคประกอบของทัศนคติวาหากมีความรูในเรื่องหนึ่งๆ ในแงลบก็จะสงผลให
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เกิดความไมพอใจและแสดงพฤติกรรมท่ีไมดีกับเร่ืองนั้น เชนเดียวกันหากประชาชนมีความรูท่ี
ประจักษไมถูกตองเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรก็ยอมสงผลตอการยอมรับเปนแน การทําใหนักเรียน
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรเปนเร่ืองสําคัญ เนื่องจากนักเรียนเปนวัยที่กําลังเรียนรูและจะเติบโตเปน
ผูใหญในวันขางหนาหากพวกเขามีทัศนคติท่ีดีและพรอมท่ีจะใหประเทศชาติมีโรงไฟฟานิวเคลียร 
ความขัดแยงตางๆ อันเนื่องมาจากการตอตานการมีโรงไฟฟานิวเคลียรก็จะลดลงได  

 การไดรับความรู ขอมูลท่ี ถูกตอง และเปนประโยชนจะชวยใหเกิดการยอมรับ
โรงไฟฟานิวเคลียรได โดยนวม สงวนทรัพย (2535:75) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดพัฒนาการแหง
ทัศนคติประการหนึ่ง คือ ขอเท็จจริง ซ่ึงขอเท็จจริงนั้นเปนรากฐานสําคัญในการสรางทัศนคติ เม่ือ
ความรูในขอเท็จจริงไดเปล่ียนแปลงไป ทัศนคติของบุคคลก็พลอยเปล่ียนแปลงไปดวย ท้ังนี้ความ
เปล่ียนแปลงในทัศนคติของคนอาจเกิดจากปจจัยตางๆ อาทิ อิทธิพลสวนบุคคล การติดตออยาง
ใกลชิด และท่ีสําคัญคือ การติดตอส่ือสาร ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ
นับเปนส่ือสําคัญที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทัศนคติได นอกจากนี้ Triandis (1971) ไดเสนอวา 
การเปล่ียนทัศนคตินั้น อาจเร่ิมจากการใหความรูท่ีเกี่ยวของ เพราะความรูนั้นจะทําใหบุคคลเขาใจ
ส่ิงเหลานั้นไดอยางถูกตองมากข้ึนและทําใหความรูสึกตอส่ิงนั้นเปล่ียนแปลงไป และในที่สุดก็จะ
เปล่ียนทัศนคติไปดวย 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการชักจูงมีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติไดซ่ึงจะ
สงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และในท่ีนี้จะกลาวถึงการประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับผลดีของการใชสารชักจูงท่ีมีตอความรูสึกนึกคิด และหรือพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาในดานตางๆ 
ของบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 นักวิชาการในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร ไดใหความหมายของสารชักจูงไววา 
สารชักจูง หมายถึง การใหความรู โดยกลาวถึงการมีประโยชนมาก และการมีโทษนอยของส่ิงๆ 
หนึ่งท่ีเปนเปาหมาย  โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางหรือปรับเปล่ียนความคิด ตลอดจนพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงนั้นของผูรับ เพื่อทําใหผูรับการส่ือสารเกิดการยอมรับตามการชักจูง (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2531; สมจิตต จุลสัมพันธสกุล, 2548) 

 สารชักจูงท่ีจะใชในการศึกษาการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรนั้นควรใชสารปลอบ ซ่ึง
บอกถึงประโยชนของโรงไฟฟานิวเคลียร เนื่องจากสวนใหญประชาชนจะไดรับขอมูลดานลบของ
พลังงานนิวเคลียร จนกระทั้งเกิดความกลัว และกังวลถาจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรข้ึนมาจริงๆ 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีส่ือมวลชนบิดเบือนความหมายและผลกระทบของรังสีอยูบอยคร้ัง รังสีท่ี
ไมเปนอันตรายท่ีถูกปลอยออกมาจากโรงไฟฟานิวเคลียรมักจะไดรับความสนใจจากผูคนเปนพิเศษ
มากกวาอุบัติเหตุท่ีมีผูเสียชีวิตหลายรายในในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน  (คารบอน, 2006: 33)   
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 มิติของสารชักจูงในงานวิจัยนี้ มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยของ Vutthi Bhanthumnavin 
และ Duchduen Bhanthumnavin (2010: 1-4) ท่ีนิยามมิติของการใหความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียรใน 3 ประเด็น คือ 1) มิติดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม (Safety and Environment 
dimension) 2) มิติดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร (Advanced technology dimension) 
และ 3) มิติทางดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economy dimension) ท่ีนักเรียนและนักศึกษา
ควรจะไดรับ   

มิติดานความปลอดภัย  เปนมิติท่ีประชาชนโดยสวนใหญใหความสําคัญ เพราะ
ประชาชนมักรับรูผลกระทบของพลังงานนิวเคลียรในเชิงลบท่ีมีตอความปลอดภัยของตนเอง 
ทรัพยสิน ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอมตางๆ  การไดรับรังสีในปริมาณท่ีมาก ไมเคยพบวาเปนสาเหตุ
ของการกลายพันธุ และความผิดปกติทางพันธุกรรมในรุนลูก (คารบอน, 2006: 26) 

ในประวัติการใชพลังงานนิวเคลียร 45 ป ในสหรัฐฯ มีอุบัติเหตุคร้ังใหญเกิดข้ึนเพียง
คร้ังเดียว โดยเกิดท่ีทรีไมลไอแลนด (Three Mile Island: TMI) ในรัฐเพนซิลเวเนีย(Pennsylvania) ป
ค.ศ. 1979 ซ่ึงไมมีสาธารณชนไดรับปริมาณรังสีมากไปกวา 1 ใน 3 ของปริมาณรังสีพื้นหลังหนึ่งป 
และกรณีท่ีรายแรงที่สุด คือ มีผูเสียชีวิตไมเกิน 1 คน จากเหตุการณคร้ังนั้น ซ่ึงโดยเฉล่ียผูคนท่ีอาศัย
อยูใกลกับบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุไดรับรังสีในปนั้นนอยกวา  เกือบทุกคนท่ีอาศัยอยูในเมืองเดนเวอร
รัฐโคโลราดาในปเดียวกัน เนื่องจากความเขมของรังสีพื้นหลังในเดนเวอรสูงกวาในเพนซิลเวเนีย 
เพราะเดนเวอรมีปริมาณแรยูเรเนียมในดินมากกวาและอยูในระดับความสูงท่ีมากกวาในบริเวณ
โรงไฟฟา TMI ซ่ึงทําใหไดรับรังสีคอสมิตจากอวกาศมากกวา ทําใหท่ีผูคนท่ีอาศัยในเดนเวอรไดรับ
ปริมาณรังสีพื้นหลังท่ีสูงกวาเชนนี้ทุกปตลอดชวงชีวิตของพวกเขา (คารบอน, 2006; 28)  

นอกจากนี้นักวิชาการ (วุฑฒิ พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552: 114-141) 
ไดเสนอผลการเปรียบเทียบปริมาณรังสีท่ีไดรับระหวางผูท่ีตั้งบานเรือนอยูติดกับโรงไฟฟานิวเคลียร  
เปนระยะเวลา 1 ป  กับผูโดยสารบนเคร่ืองบินท่ีบินระหวางเมืองนิวยอรกไปยังเมืองลอสแองเจลลิส 
ปรากฏวา ผูโดยสารบนเท่ียวบินไดรับรังสีในปริมาณมากกวาถึง 50 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับผูอยู
อาศัยติดกับโรงไฟฟานิวเคลียรเปนเวลา 1 ป  

สําหรับการเปรียบเทียบเร่ืองรังสีกับแหลงพลังงานไฟฟาประเภทอื่นนั้นพบวา รังสีไม
มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตไฟฟาจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล แตอยางไรก็ตามผูคนท่ีอาศัย
ในบริเวณใกลๆ โรงไฟฟาถานหินโดยท่ัวไปไดรับรังสีสูงกวาคนท่ีอาศัยอยูใกลโรงไฟฟานิวเคลียร
ถึง 100 เทา เพราะวาในถานหินมียูเรเนียม ธอเรียม และสารกัมมันตรังสีอ่ืนๆ ผสมอยู เม่ือถานหิน
ถูกเผา สารกัมมันตรังสีเหลานี้จะถูกปลอยออกจากปลองควัน (คารบอน แม็กซ, 2006: 34) 
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นอกจากนี้ความตองการใชพลังงานไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และปริมาณของแหลง
สํารองเช้ือเพลิงแบบฟอสซิล (น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ) มีจํานวนจํากัด และการใช
เช้ือเพลิงเหลานี้ สงผลกระทบตอสภาวพอากาศของโลกท้ังดานมลพิษ และสภาวะโลกรอน 
พลังงานนิวเคลียรจึงเปนพลังงานทางเลือกอันหนึ่งซ่ึงมีศักยภาพสูง ท่ีจะนํามาใชในอนาคต  ดังท่ีได
อางถึงนักวิชาการหลายๆ ทานไปแลววา เม่ือเปรียบเทียบกับโรงไฟฟาถานหินโรงไฟฟานิวเคลียร
ใหพลังงานสะอาดไมทําใหเกิดมลพิษในอากาศจากควัน แกสพิษ ฝุนละออง ซ่ึงตางจากโรงไฟฟาท่ี
ใชเช้ือเพลิงถานหิน   เปนตน 

สําหรับประเด็นดานความปลอดภัยท่ีประชาชนมักเขาใจผิด คือ ความกลัววา 
โรงไฟฟานิวเคลียรจะเปนระเบิดนิวเคลียรนั้น นักวิชาการ (คารบอน, 2006; วุฑฒิ พันธุมนาวิน และ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552) ไดประมวลเอกสารจากตางประเทศท่ีใหผลตรงกันวา โรงไฟฟา
นิวเคลียรใชเช้ือเพลิงยูเรเน่ียมท่ีมีความเขมขนไมถึง 5% แตระเบิดนิวเคลียรจะตองมีความเขมขน
ของยูเรเนียมมากกวา 95% ดังน้ันโรงไฟฟานิวเคลียรจึงมิใชระเบิดนิวเคลียรอยางแนนอน 

มิติดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสืบเนื่องมาจากหัวขอความ
ปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร วุฑฒิ พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2552: 114-141; 
กองวินาศกรรมนิวเคลียร, 2541) ไดแสดงใหเห็นวา โรงไฟฟานิวเคลียรมีการพัฒนาเปนเทคโนโลยี
ข้ันสูงท่ีมีระบบปองกันความผิดพลาดโดยไมตองมีพนักงานคอยควบคุม โดยเตาปฏิกรณนิวเคลียร
ไดถูกพัฒนาใหมีความทนทานตออุณหภูมิสูงมากๆ เม่ือเกิดส่ิงผิดปกติข้ึนระบบเหลานี้จะหยุด
ทํางานโดยตัวของมันเอง  ซ่ึงแตกตางจากโรงไฟฟานิวเคลียรในเมืองเชินโนบิล ประเทศรัสเซีย ท่ี
ไมมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนไมมีโดมท่ีแข็งแรงปองกันการระเบิดและการพุงชนจาก
อากาศยานขนาดใหญ  แตในปจจุบัน โรงไฟฟานิวเคลียรจะตองมีโดมขนาดใหญท่ีเสริมเหล็กและ
เปนซีเมนตหนา 2 เมตา ท่ีจะสามารถปองกันการระเบิด พุงชนของเคร่ืองบิน และแผนดินไหว 

นอกจากนี้ วุฑฒิ พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2552: 1-24) ยังไดเสนอ
ขอมูลอีกวา กากเชื้อเพลิงนิวเคลียรท่ีประชาชนมักกลัววาจะมีปริมาณมาก และอาจเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอมนั้น โรงไฟฟานิวเคลียรสมัยใหม สามารถนํากากเชื้อเพลิงนิวเคลียรมาใชซํ้า จนเหลือ
กากเช้ือเพลิงนิวเคลียรในปริมาณท่ีนอยมาก หรือประมาณเทากับกระเปาเดินทางขนาดใหญ 2 ใบ 
เทานั้น  

มิติดานสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะเกี่ยวของกับประชาชนโดยเฉพาะดานคา
ไฟฟา ท้ังนี้ พบวาตนทุนคาไฟฟาตอหนวย จากการใชน้ํามันเทากับ 2.10 บาท จากการใชกาซ
ธรรมชาติ เทากับ 1.75 บาท จากการใชพลังงานนิวเคลียร ราคาเพียง 0.81 บาท  ซ่ึงเทากับราคาไฟฟา
ท่ีผลิตจากการใชถานหิน  อยางไรก็ตามถานหินผลิตกาซเรือนกระจกมากกวานิวเคลียรถึง 57 เทา 
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(Hore-Lacy, I, 2006) นอกจากนี้ประเทศตางๆ ไดมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมากอนหนานาน
แลว ในปจจุบันท่ัวโลกมีโรงไฟฟานิวเคลียรอยูอยางนอย 441 โรง (Nuclear Energy Agency, 2008) และ
มีโรงไฟฟานิวเคลียรเปดดําเนินการบริการไฟฟาแกประชนในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา  จีน  
ฝร่ังเศส  และญ่ีปุน เปนตน ซ่ึงประเทศเหลานี้เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวดวย  

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ สารชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยขอมูลใน 3 ดาน  คือ 1) ดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
เชน โรงไฟฟานิวเคลียรไมใชระเบิดนิวเคลียร  ปริมาณรังสีท่ีปลอยออกมามีนอย และเปนพลังงาน
สะอาด  ชวยลดภาวะโลกรอน เปนตน  2) ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร เชน กาก
เช้ือเพลิงมีขนาดเล็กกวาท่ีประชาชนท่ัวไปเขาใจ และมีระบบปองกันความผิดพลาดโดยไมตองใช
คนส่ังการ  เปนตน  และ 3) ดานสังคมและเศรษฐกิจ เชน  คาไฟฟาเม่ือเปรียบเทียบแลวราคาถูกกวา  
นานาชาติใหการยอมรับและสรางโรงงาน เปนตน 

 สําหรับการศึกษาวิจัยสาขาพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับผลดีของสารชักจูงท่ีมีตอ
ทัศนคติและความพรอมตอพฤติกรรมท่ีนาปรารถนา ปรากฏผลที่สอดคลองกันในหลายงานวิจัย  
เชน การศึกษาของ อรทัย มีสวัสดิ์ (2542: 56) ท่ีไดใชสารชักจูง คือ สารปลอบและสารขูในการทํา
วิจัยกับนักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมภาคพิเศษ กทม.รุน 6, 7 และ 8 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร จํานวน 322 คน ท้ังชายและหญิง โดยเนื้อหาสารปลอบนั้นไดบอกถึงประโยชนของ
การใชบริการธนาคาร เชน  การเก็บออมในรูปของการฝากธนาคารนั้นมีประโยชนและมีผลดีตอคุณ
และครอบครัวมากกวาการเก็บออมดวยวิธีการอื่นๆ  ทําใหครบอครัวมีหลักประกันความม่ันคง อีก
ท้ังยังปลอดภัย มีธนาคารดูและเงินของคุณแทนคุณ แลวแถมยังใหผลประโยชนดานอ่ืนๆ กับคุณอีก
มากมาย สามารถชวยชาติไดดวยการออม ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็มีความม่ันคง คุณจะสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายตางๆ เปนตน สําหรับเนื้อหาในสารขู จะบอกถึงโทษของการไม
ฝากเงินกับธนาคาร เชน การไมนําเงินมาฝากธนาคารเก็บเงินใสตุมใสไหไปฝงดินเก็บไวท่ีบาน หรือ
การซ้ือทองเก็บไวมากมายท่ีบาน นอกจากจะไมมีอะไรงอกเงยข้ึนมาแลวยังเปนอันตรายตอตนเอง
และครอบครัว  ถาคุณไมฝากเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาคุณจะขาดผลประโยชนตางๆ มากมาย
เปนตน โดยนักวิจัยพบผลดีในสารปลอบวา ผูท่ีไดรับสารปลอบ เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการใช
บริการธนาคารกรุงศรีอยุทธยามากกวา ผูท่ีไมไดรับสารปลอบ ในขณะท่ีสารขูสามารถทําใหท้ัง
ทัศนคติท่ีดีตอธนาคาร และความพรอมท่ีจะใชบริการธนาคารดานเงินฝากของผูรับสารสูงกวา ผู
ไมไดรับสารขู 

 เชนเดียวกันจากการวิจัยของธนะรัตน เกงสกุล (2548: 57) ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ
การใชสารชักจูง ท่ีมีตอความต้ังใจใฝรูภาษาอังกฤษ โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
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ท่ี 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 โรงเรียน จํานวนท้ังส้ิน 397 คน แตละโรงเรียนจะทดลองกับ
นักเรียนจํานวน 2-3 หองเรียน คละนักเรียนชาย-หญิง แลวสุมแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ท้ังนี้
ผูวิจัยไดใชสารชักจูงเปนสารปลอบและสารขูอยูในฉบับเดียวกัน เปนสารท่ีบอกประโยชนของการ
ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ เชน จะมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน เม่ือมีเงินเดือนสูงก็ไปเท่ียวเมือง
นอกได ทองเท่ียวไปรอบโลก ไดเรียนรูเร่ืองราวของประเทศตางๆ มากมาย และบอกถึงโทษของ
การไมตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ เชน อับอายเพื่อน หรือถาไปเจอกับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในประเทศ
ของเราแลวเขาเขามาคุย ก็อาจจะพูดโตตอบไมได เปนตน นักวิจัยพบผลในทํานองเดียวกันวา 
นักเรียนท่ีไดอานสารชักจูงใหเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ และมีความ
พรอมท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษมากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง  ผลดีในทํานองเดียวกันนี้ยัง
ปรากฏในการวิจัยเชิงทดลองในการอานสารชักจูงอีกหลายเร่ือง  

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพระมหาวีระชัย  คําธร (2548: 51, 138-142) ท่ีศึกษาเร่ือง 
อิทธิพลของการฝกสมาธิและการได รับสารชักจูงท่ีมีตอความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ  ธรรมใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดกรม
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ัน ปวช. และช้ัน ปวส.  จํานวน 320 คน เปนชาย 188 คน เปน
หญิง 132 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 17 ป พบผลการศึกษาวากลุมนักเรียนท่ีไดรับสารชักจูงเพ่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีไดรับสารควบคุม พบวา สารชักจูงมีอิทธิพลตอทัศนคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน และความพรอมท่ีจะศึกษาและปฏิบัติธรรม ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
นักเรียนอาชีวะสายชาง ท่ีมีความพรอมทางจิตนอย ผลนี้ยังพบในกลุมรวม และกลุมยอย กลุม
นักเรียนอาชีวะท่ีมีสมาชิกครอบครัวนอย และยังพบวากลุมนักเรียนท่ีฝกสมาธิและไดรับสารชักจูง 
มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันมากกวา กลุมนักเรียนท่ีไมฝกสมาธิและไดรับสาร
ควบคุม ปรากฏในกลุมนักเรียนท่ีมีพื้นฐานทางพุทธมาก แตการศึกษาบิดามารดานอย อีกท้ังกลุม
นักเรียนท่ีฝกสมาธิและไดรับสารชักจูงมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันมากกวา 
กลุมนักเรียนท่ีฝกสมาธิเพียงอยางเดียว พบในกลุมนักเรียนท่ีมีพื้นฐานทางพุทธนอย การศึกษาบิดา
มารดานอย นอกจากนี้ กลุมนักเรียนท่ีฝกสมาธิและไดรับสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติธรรม
ในชีวิตประจําวันมากกวา กลุมนักเรียนท่ีไดรับสารชักจูงเพียงอยางเดียว ผลเชนนี้พบในกลุม
นักเรียนสายพาณิชยท่ีมีพื้นฐานทางพุทธนอย 

 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีตอนวัตกรรมใหม หรืองานวิจัยท่ี
ใกลเคียงกับงานวิจัยคร้ังนี้ มีนักวิจัยท่ีศึกษาเชนกัน ยกตัวอยาง การศึกษาวิจัยของสมจิตต จุล
สัมพันธสกุล (2548: 40-41, 102-104) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการใชสารชักจูงท่ีมีผลตอการยอมรับ
การใชบริการไปรษณียประกันชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมตัวอยาง จํานวน 420 คน 
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จากสาขาวิชาตางๆ  ทําการสุมนักศึกษาเขากลุมโดยไมลําเอียงเปน 2 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม 
คือ 1) กลุมใหสารปลอบ คือ รับขอความชักจูงใหเห็นผลดีหรือประโยชนของการทําไปรษณีย
ประกันชีวิต 2) กลุมใหสารขู รับขอความชักจูงใหเห็นผลเสียหรือโทษของการไมทําไปรษณีย
ประกันชีวิต 3) กลุมควบคุม รับขอความท่ีไมเกี่ยวของกับบริการไปรษณียประกันชีวิตแตอยางใด 
โดยพบผลการศึกษาวาผูท่ีไดรับสารปลอบมีการยอมรับการใชบริการไปรษณียประกันชีวิตมากกวา
ผูท่ีไดรับสารควบคุม คือ มีทัศนคติท่ีดีตอการใชบริการไปรษณียประกันชีวิตมากกวา โดยพบใน
กลุมผูท่ีมีรายไดมาก และกลุมผูท่ีมีแบบอยางนอย 2 ประเภท คือ กลุมผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัวนอย  
และกลุมท่ีมีฐานะสูง ในสวนของผูท่ีไดรับสารขูมีการยอมรับการใชบริการไปรษณียประกันชีวิต
มากกวาผูท่ีไดรับสารควบคุม มีผล 3 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีดีตอการใชบริการไปรษณียประกัน
ชีวิตมากกวา ผลเชนนี้ปรากฎใน 4 กลุมยอย คือ กลุมเพศหญิง กลุมผูท่ีมีหนี้สินมาก กลุมผูท่ีมีอายุ
นอย และกลุมผูท่ีมีรายไดนอย 2) มีความพรอมท่ีจะใชบริการไปรษณียประกันชีวิตมากกวา พบใน
กลุมผูท่ีสมรสแลว และกลุมผูท่ีมีรายไดมาก 3) มีความพรอมท่ีจะสงเสริมผูอ่ืนใหใชบริการ
ไปรษณียประกันชีวิต พบในกลุมผูประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไมใชขาราชการ ท่ีมีลักษณะมุงปจจุบันสูง 
และมีสุขภาพจิตไมดีมาก 

 ผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา ผูท่ีไดรับสารชักจูง เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ
พฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากกวา และเปนผูท่ีมีความพรอมท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากกวา 
ผูท่ีไดรับสารควบคุม ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีไดรับสารชักจูง  เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ี
ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา และมีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนท่ี
ไดรับสารประเภทอ่ืน 
 1.4.2.2 การเขียนชักจูง กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร  

 การเขียนชักจูงเปนการใหกลุมเปาหมายไดฝกใหเหตุผลแกคนอ่ืนเกี่ยวกับประโยชน 
หรือขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงการฝกแบบนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสรางภูมิคุมกันตาม
แนวจิตวิทยาของ McGuire (1969) ท่ีเสนอวาเม่ือบุคคลถูกโจมตีทางความรูสึกนึกคิด แลวสามารถ
แสวงหาหลักฐานมาชักจูงหรือมาลบลางขอกลาวหาเหลานั้นได จะทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงใน
ความคิด และการกระทําเดิมของตน หรือเกิดภูมิคุมกันท่ีแข็งแรงยิ่งข้ึน  

ในงานวิจัยนี้ ไดใหนักเรียนคร่ึงหนึ่งไดรับหัวขอใหเขียนชักจูงเพื่อนหรือบุคคลตางๆ 
ท่ีจะตองไปเก่ียวของกับโรงไฟฟานิวเคลียร  เชน การพูดสนับสนุนโรงไฟฟานิวเคลียร  หรือจะ
ชักชวนเพื่อนใหเห็นดวยกับโรงไฟฟานิวเคลียร หรือการพูดสนับสนุนใหเพื่อนหรือญาติไปสมัคร
ทํางานในโรงไฟฟานิวเคลียร  หรือชักจูงใหเพื่อนตัดสินใจไปเยี่ยมชมโรงไฟฟานิวเคลียร  เปนตน 
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ท้ังนี้พบวาการไดรับการชักจูงมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

เชน ในงานวิจัยของเรณุมาศ มาอุน, เจิดหลา สุนทรวิภาค และกุลยา ตันติผวาชีวะ (2546) ปรากฏวา 

การรณรงคปองกันโรคเอดสของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคเอดสในนิสิต ผลที่สอดคลองกันนี้ยังปรากฏในงานวิจัยตางประเทศที่ใชหลักการของ  McGuire 

อีกดวย เชน Pfau, Kenski, Nitz และ Sorenson (1990: 1-12); Pfau และVan Bockern (1994: 413-

430); Pfau, Van Bockern และ Kang (1992: 213-230) 

 จากทฤษฎีและผลการวิจัยขางตนทําใหเห็นวา ผูท่ีไปบอกขอมูลหรือชักจูงเกี่ยวกับ

ส่ิงๆ หนึ่งใหกับบุคคลอื่น  ตนก็มักเปนผูท่ีมีความคิดคลอยตามในสิ่งที่ตนพูดออกไป และมี

พฤติกรรมในทิศทางเดียวกับสิ่งที่ไปชักจูงบุคคลอื่น  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  นักเรียนที่

เขียนชักจูง เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา และมีความพรอมที่จะยอมรับ

โรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 

 

1.4.3 จิตลักษณะเดิม กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

สําหรับในสวนนี้ไดทําการประมวลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะเดิมที่สัมพันธ

กับการยอมรับของบุคคล โดยจิตลักษณะเดิมหลายประการที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

คือ 1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 2) สุขภาพจิต และ มีจิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัว คือ ความไววางใจ

ผูอ่ืน และ ความรูสึกที่มีตอบทความ ดังจะไดกลาวรายละเอียดดังตอไปนี้  

1.4.3.1 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมเปนทฤษฎีท่ีไดรับการพิสูจนจากผลการวิจัยในคนไทยที่มีอายุ

ต้ังแต 6 ถึง 80 ป วา สาเหตุทางจิตใจมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของคนดีและของ

คนเกง โดยพบวา คนไทยที่มีการกระทําที่จัดวาเปนพฤติกรรมของคนดีหรือพฤติกรรมของคนเกง  

มีลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ 8 ประการ (ภาพที่ 1.2) โดยทฤษฎีน้ีแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่เปน

ดอกและผลไมของตนไม สวนลําตนและสวนที่เปนราก สวนดอกและผลไมบนตนนั้นเปน

พฤติกรรมประเภทตางๆ ท่ีนาปรารถนา สําหรับสวนที่รากและลําตน เปนสวนของสาเหตุของพฤติ

กรมเหลานั้น คือ กลุมแรก สาเหตุทางจิตใจที่เปนสวนของรากของตนไม  ซ่ึงมี 3 ดานคือ  

1) สติปญญา 2) ประสบการณทางสังคม 3) สุขภาพจิต  ซ่ึงเปนสาเหตุของจิตลักษณะที่ลําตนและ

พฤติกรรมที่เปนดอกผลดวย  และกลุมที่สอง สาเหตุทางจิตใจที่เปนลําตนของตนไม ประกอบดวย

จิตลักษณะ 5 ดานคือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่อ

อํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม (ท่ีเกี่ยวของกับ
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พฤติกรรมนั้นๆ หรือสถานการณนั้นๆ) ทฤษฎีนี้เสนอวา การใชจิตลักษณะเดิมหลายประการจะชวย
อธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมชนิดใดไดมากกวาการใชจิตลักษณะเดิมนอยประการ   

ในงานวิจัยนี้จะไดทําการประมวลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณะ
เดิมของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใชจิตลักษณะเดิม 2 จาก 8 ประการตามทฤษฎีตนไม
จริยธรรมคือ 1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 2) สุขภาพจิตดี ซ่ึงจิตลักษะเหลานี้มักปรากฏวา
มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมรับนวัตกรรม เชน ในงานวิจัยของธนะรัตน เกงสกุล (2548) 
เทคโนโลยีนิวเคลียรอาจถือไดวา เปนนวัตกรรมใหมของนักเรียนไทย   นอกจากนี้งานวิจัยเชนนี้มี
ไมมากนักท้ังในประเทศและตางประเทศ จึงตองใชผลวิจัยท่ีใกลเคียง เชน ผลวิจัยเกี่ยวกับปจจัยเชิง
เหตุของการยอมรับเทคโนโลยีตางๆ หรือนวัตกรรม  ตลอดจนความพรอมและการยอมรับ
พฤติกรรมท่ีนาปรารถนา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงจิตลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจของ 
                  พฤติกรรมทางจริยธรรม   
แหลงท่ีมา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539: 2-4) 
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          1.4.3.2 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 
 โรงไฟฟานิวเคลียรเปนเทคโนโลยีท่ียังไมปรากฏในประเทศไทย ดังนั้นการท่ีบุคคล

จะเห็นประโยชนหรือโทษของเทคโนโลยีนี้ จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถคาดการณไกล คิดหรือ
กระทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บุคคลท่ีมีลักษณะเชนนี้ เรียกวา บุคคลท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคต ท้ังนี้ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แบงไดเปน 2 องคประกอบ คือ ลักษณะมุง
อนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการไกล เล็งเห็นส่ิงท่ีจะเกิดกับตนในอนาคต และเล็งเห็น
ความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท และคณะ, 
2536: 38) สวนความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล จะแสดงออกเปนพฤติกรรมการอดได 
รอได ในสถานการณตางๆ เชน การรอรับรางวัลท่ีใหญกวาในอนาคต แทนรางวัลเล็กนอยท่ีจะ
ไดรับทันที หรืองดบําบัดความตองการในปจจุบันของตนเพราะเล็งเห็นผลรายท่ีจะเกิดตามมา หรือ
การเพียรพยายามในปจจุบันเพื่อจุดมุงหมายท่ียิ่งใหญในอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ 
เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520: 35) สรุปคือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง การเพิ่มความ
ตระหนักในความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอประเทศ และสากล 
นอกจากนี้ยังจะตองรูจักบังคับควบคุมตนเอง ใหทําพฤติกรรมท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีดีงามท่ีวางไว
สําหรับอนาคตใหได (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539: 127)  

 การวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ยุภาพรรณ ดวงอินตา (2549) ไดสรางแบบวัด
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนไวในการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของแบบวัด
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงเปนการวิจัยเพ่ือสรางแบบวัดบุคคลท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน และจะนํามาใชในการศึกษาการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลีรคร้ังนี้ดวย ท้ังนี้แบบวัดดังกลาวมี
ข้ันตอนการสราง ดังน้ี ข้ันท่ี 1 ศึกษาทฤษฎีและองคประกอบของลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน 
ข้ันท่ี 2 วิเคราะหเนื้อหาองคประกอบของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตามทฤษฎีและสรางประโยค
ข้ึนมาสวนละประมาณ 90 ขอ ข้ันท่ี 3 นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความูกตองของภาษา และ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และปรับแกใหสมบูรณ ข้ันท่ี 4 ทํา pre-test แลวนํามาวิเคราะห 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยการวิเคราะหหาคาอํานาจการจําแนก (Discriminating Power) 
และคาความเช่ือม่ัน ข้ันท่ี 5 คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคุณภาพ และการวิจัยคร้ังนี้ไดใชแบบวัดลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนท่ี ยุภาวรรณ ดวงดินตา (2549) เปนผูสรางข้ึน  

 มีนักวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาถึงความเกี่ยวของของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาตางๆ ในนักเรียนมัธยมศึกษา โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study) เชน ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมสุขภาพ (กุหลาบ 
ไทรโพธ์ิภู, 2546; รุจิเรศ พิชิตานนท, 2546; ดวงกมล พรหมลักขโณ, 2549) ทัศนคติท่ีดีตอ
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พฤติกรรมประหยัดและอนุรักษส่ิงแวดลอม (ลินดา สุวรรณดี, 2543; ฐานันดร เปยศิริ, 2545; สุกมล 
มุงพัฒนาสุนทร, 2546; มนูญ ภูขลับเงิน, 2547) ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร 
(สุมิตตรา เจิมพันธ, 2545) เปนตน ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้ปรากฏผลที่สอดคลองกันวา นักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มักเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาดังกลาวมาก
ดวย 

 นอกจากนี้ยังพบอีกวา ผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มักเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดี
ตอพฤติกรรมรับนวัตกรรมตาง ๆ เชน งานวิจัยของ นรา จันชนะกิจ (2548: 97) ศึกษาจากกลุม
ตัวอยางนิสิตปริญญาตรี จํานวน 365 คน พบผลวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนตัวทํานายท่ี
สําคัญลําดับท่ี 3 ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม กลาวคือ 
นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีดังกลาวมากดวย 

 สําหรับในนักเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยหลายเร่ืองปรากฏวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรับนวัตกรรมมาก เชน การวิจัยเชิงทดลอง
เพื่อศึกษาสาเหตุของการรักการอานหนังสือภาษาอังกฤษของธนะรัตน เกงสกุล (2548: 91-100, 
193) ซ่ึงศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 397 คน   และปรากฏผลสวนหนึ่งวา ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับทัศนคติท่ีดีตอการอานหนังสือ
ภาษาอังกฤษ และความพรอมท่ีจะอานหนังสือภาษาอังกฤษ  รวมท้ังผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนยังแสดงผลที่สอดคลองกันอีกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีตอการอานหนังสือภาษาอังกฤษมากกวา และความพรอมท่ีจะอานหนังสือภาษาอังกฤษ 
มากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏใน 
การศึกษาปจจัยเชิงเหตุของความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนอาชีวศึกษา 
(พระมหาวีรชัย คําธร, 2548)  และการศึกษาของสมจิตต จุลสัมพันธสกุล (2548) เกี่ยวกับการ
ยอมรับการใชบริการไปรษณียประกันชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 ผลการประมวลเอกสารขางตนนี้แสดงใหเห็นวา ผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
มาก เปนผูท่ีมีทัศนคติและความพรอมท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาในดานตางๆ เชน ดาน
สุขภาพ  ดานการเรียน รวมท้ังดานการยอมรับนวัตกรรมดวย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมตัวอยางตางๆ 
รวมท้ังนักเรียนมัธยมศึกษาดวย ดังนั้น จึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา และมีความพรอมท่ีจะยอมรับ
โรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 
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 1.4.3.3 สุขภาพจิต กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 
 หากประชาชนไทยลดความรูสึกวิตกกังวลถึงผลกระทบดานลบของโรงไฟฟา
นิวเคลียรอันเนื่องมาจากการไดรับทราบขาวการใชระเบิดนิวเคลียรในการทําสงครามหรือไดรับขาว
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีบิดเบือนไปจากความเปนจริง แตใชสติในการพินิจพิเคราะหความ
สมเหตุสมผล ยอมกอใหเกิดมุมมองท่ีถูกตองตอโรงไฟฟานิวเคลียร บุคคลเชนนี้ คือผูท่ีมีสุขภาพจิต
ดี ท้ังนี้สุขภาพจิตดี หมายถึง การไมรูสึกวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไมโกรธงาย ไมตื่นเตนงาย มีสมาธิ 
และมีความกลาในส่ิงท่ีสมควร (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท และคณะ, 2536; 
38) สุขภาพจิตท่ีดี เปนส่ิงจําเปนแกการรับรูสภาพแวดลอมไดอยางถูกตองแมนยํา และเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมไดมาก แมบุคคลจะมีสติปญญา มีประสบการณทางสังคมมาก แตถาสุขภาพจิตไมดี
ก็ไมสามารถใชประโยชนจากประสบการณนั้นไดอยางเต็มท่ี (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 90) 

นักวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตท่ีมีตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนามีมากมาย เชน บุณฑ
ริกา ราชอาจ (2548: 172) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการชักจูงตามแนวของ Lickona ท่ีมีตอการยอมรับ
ท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางจํานวน 507 คน พบวา
สุขภาพจิตมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ กับทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในหองเรียน กลาวคือ นักเรียนท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ี
ยิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาก และเปนผูท่ียิ่งมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในหองเรียนมาก  

นอกจากนี้งานวิจัยของ สิริมล ธีระประทีป (2549: 224) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยทางจิต
สังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักเรียนหญิงสายอาชีวศึกษา กลุมตัวอยาง
จํานวน 501 คน พบผลในทํานองเดียวกันกับผลวิจัยขางตน กลาวคือ สุขภาพจิตมีความสัมพันธเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญ กับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว พฤติกรรมการแสดงออกอยาง
เหมาะสม และพฤติกรรมการคบเพื่อนอยางหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธ และงานวิจัยของพระมหา
สัญญา สวัสดิ์ไธสง (2549: 248) ศึกษาเร่ือง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน และ
จิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับ พฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ี
เขารวมโครงการคายพุทธบุตร กลุมตัวอยางจํานวน 485 คน จาก 3 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการคาย
พุทธบุตร และ 3 โรงเรียนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันแตท่ีไมเขารวมโครงการคายพุทธบุตร ซ่ึงเปน
นักเรียนชาย 222 และนักเรียนหญิง 255 คน (ไมระบุเพศ 8 คน) พบวา สุขภาพจิตมีความสัมพันธเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญ กับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังพบวา
สุขภาพจิตเปนตัวทํานายทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการท้ิงขยะอยางเหมาะสม ลําดับท่ี 4 เปอรเซ็นต
ทํานายเทากับ 82.3 คาเบตาเทากับ .13 จากงานวิจัยของภัทรกร อิสระภาคย (2550: 129,127) กลุม
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ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 365 คน และยังพบผลวิจัยท่ีสอดคลองกับ
นักวิจัยทานอ่ืนเชนกัน คือ สุขภาพจิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการท้ิง
ขยะอยางเหมาะสม 

ในสวนของทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรมนั้น สุขภาพจิตก็มีสวนเกี่ยวของกับทัศนคติ
ดังกลาวเชนกัน เชน การศึกษาของธนะรัตน เกงสกุล (2548: 193) ท่ีพบผลการวิจัยวาสุขภาพจิตดีมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการอานหนังสือภาษาอังกฤษ กลาวคือ ยิ่งมี
สุขภาพจิตดีมาก ยิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการอานหนังสือภาษาอังกฤษมากดวย โดยศึกษาใน
กลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ยังพบผลในทํานองเดียวกันนี้ในงานวิจัยของ นรา จันชนะกิจ 
(2548: 183)  ซ่ึงศึกษาในกลุมนิสิตปริญญาตรี พบผลวา สุขภาพจิตดีมีความสัมพันธเชิงบวก กับ
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม กลาวคือ นักศึกษาท่ีมีลักษณะ
สุขภาพจิตดีมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมดังกลาวมากดวย เปนตน 

 จากการประมวลเอกสารขางตน ทําใหเห็นวา ผู ท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผู ท่ีมี
พฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก รวมทั้งมีทัศนคติท่ีดีและความพรอมท่ีเกี่ยวของกับการรับ
นวัตกรรมอยางเหมาะสมมากดวย  ดังน้ันจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจติดมีาก เปน
ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา และมีความพรอมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร
มากกวา นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย   
 1.4.3.4 ความไววางใจผูอ่ืน กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 การที่บุคคลมีความสามารถในการปรับตัวทางจิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลง ถือวาเปนผูท่ีปรับตัวไดดีสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมตองการได และการพัฒนา
ทางสังคมอารมณของมนุษยนับเปนส่ิงสําคัญ ท้ังน้ีมีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังมอารมณ
ท่ีสําคัญ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson (Psychosocial Development Theory) ซ่ึงได
เสนอ พัฒนาการทางจิตใจของมนุษยในตลอดชวงชีวิต แบงเปน 8 ข้ัน โดย 4 ข้ันแรก เปนพื้นฐาน
ของพัฒนาการ ในข้ันท่ี 5 คือ การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก และ 3 ข้ันสุดทาย เปนผลของการบรรลุ
เอกลักษณแหงอีโก (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2553: 128) 

 Erikson (1968) ซ่ึงเปนเจาของทฤษฎีนี้ เสนอวา ความไววางใจผูอ่ืน-ไมไววางใจข้ัน
พื้นฐาน ซ่ึงเปนข้ันท่ี 1 ของทฤษฎีดังกลาว Erikson ไดกลาวไววา ความไววางใจผูอ่ืนจะพัฒนาใน
ข้ันนี้ โดยผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยในการพัฒนาใหไดอยางสมบูรณ คือ มารดาหรือผูเล้ียงเด็ก ซ่ึง
มารดาหรือผูเล้ียงดูเด็กจะตองใหอาหาร  ความอบอุน ความสบายกายและการนอนอยางพอเหมาะ
แกเด็ก และตองกระทําดวยความรักและความเหมาะสมในกาลเทศะ การกระทําเชนนี้ของผูเล้ียงดู
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เด็กจะทําใหเด็กรูสึกไววางใจผูเล้ียงดู ไมเครียด และรูสึกม่ันคง และสงผลทําใหเกิดความไววางใจ
ผูอ่ืนได (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2553: 130) 

 ท้ังนี้มีนักวิจัยท่ีศึกษาเร่ืองความไววางใจผูอ่ืน กับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา มากมาย 
เชน งานวิจัยของ Thau, Crossley, Bennett and Sczesny (2007: 1161-1162) ท่ีศึกษาเร่ือง
ความสัมพันธระหวางความไววางใจ การดึงดูด และพฤติกรรมตอตานการทํางาน (antisocial work 
behavior) ซ่ึงเก็บขอมูลจาก 6 พื้นที่ กลุมตัวอยางเปนพนังงานในองคการท่ีใหการดูแล ท่ีหลากหลาย
กัน ใน Midwestern United State จํานวนท้ังส้ิน 616 คน โดยพบผลการวิจัยท่ีสําคัญ คือ 1) ความ
ไววางใจผูบริหาร เปนตัวทํานายท่ีมีนัยสําคัญกับ antisocial work behavior โดยมีคาเบตา เทากับ -
.21, p< .05 หมายถึงวา พนักงานท่ียิ่งมีความไววางใจผูบริหารมาก ยิ่งเปนผู มี antisocial work 
behavior นอย  2) ความไววางใจผูบริหารเปนตัวทํานายท่ีมีนัยสําคัญ ในการอยูในองคการ มีคาเบตา
เทากับ .51, p<.001 หมายถึงวา พนักงานท่ียิ่งมีความไววางใจผูบริหารมาก ยิ่งอยูในองคการนานข้ึน 
หรือผลงานวิจัยของ Colquitt, Scott และ LePine (2007: 912-913) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ความไววางใจ 
กับ ความชอบเส่ียงและสมรรถนะของงาน วิธีการศึกษา ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยเลือกหัวขอท่ีเขา
ประเด็นกับสมมติฐานท่ีตั้งไว คนหาจาก PsycINFO และเวบไซตขอมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
โดยใช คําวา ความไววางใจ เปนคําสําคัญ และยังศึกษาขอมูลจากบทความท่ีนําเสนอจากการประชุม 
รวมถึงคนควาจาก Google แลวนําขอมูลท่ีไดมาทดสอบโดยใชสถิติตาง เชน การหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) F statistics or T Statistics การหาคาเฉล่ีย (mean) คามัธยฐาน 
(SD) เปนตน และจากการวิจัย พบวา ความไววางใจ มีความสัมพันธเชิงบวก กับความชอบเส่ียง 
(risk taking) และสมรรถนะของงาน (task performance) และพฤติกรรมความเปนพลเมือง 
(citizenship behavior)  และงานวิจัยของ Cunningham และ MacGregor (2000: 1581,1585-1586) 
ศึกษาเร่ือง ความไววางใจ และการออกแบบงาน : องคประกอบของโครงสรางความพอใจ และ
สมรรถนะ กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ 1) พนักงานโทรศัพทในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
มณฑลบริทตริช โคลัมเบีย จํานวน 535 คน และ 2) พนักงานในสถานีบริการ จากท่ัวไประเทศแคน
นาดา จํานวน  230 คน ท้ังนี้ในการวิเคราะหผล จะแบงการวิเคราะห โดยจากการวิเคราะหกลุม
ตัวอยางพนักงานโทรศัพทพบผลวา พนักงานท่ีมีความไววางใจมาก เปนผูมีความพึงพอใจในงาน
มากกวา มีการลาออกนอยกวา ลาหยุดงานนอยกวา พนักงานท่ีมีความไววางใจนอย สําหรับผลจาก
การวิเคราะหพนักงานในสถานีบริการ ปรากฎผลเปนไปในแนวทางเดียวกันวา พนักงานท่ีมีความ
ไววางใจมาก เปนผูมีความพึงพอใจท่ัวไปมากกวา มีการลาออกนอยกวา พนักงานท่ีมีความไววางใจ
นอย นอกจากนี้ยังพบผลลักษณะนี้ในงานวิจัยของ Hoy, Gage และ Tarter (2006: 250) ; Rigotti, 
Otto และ Mohr (2007: 224), Yang,  Mossholder และ Peng (2009: 148)  
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       การที่ในระดับบุคคลมีความไววางใจบุคคลในครอบครัว ก็จะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญใน
การไววางใจในระดับท่ีสูงข้ึน คือไววางใจผูอ่ืนใหทําส่ิงตางๆ แทนใหได โดยเปนความไววางใจท่ี
เหมาะสม มีความไววางใจสังคม และความไววางใจหนวยงานท่ีกวางข้ึน เชน หนวยงานของรัฐบาล
บุคคลจะรูสึกไววางใจรัฐบาลในการดําเนินการตางๆ รวมไปถึงโครงการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
โดยความไววางใจผูอ่ืนในเร่ืองนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับขอมูลเร่ืองความปลอดภัย และความรู
เร่ืองความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท้ังนี้รัฐจะตองมีความรับผิดชอบในการสรางและดําเนินการใหดี
ทนทานเพราะเปนของของสังคม  

        จากการประมวลเอกสารขางตน แสดงใหเห็นวา ความไววางใจบุคคล มีความ
เกี่ยวของกับทัศนคติท่ีนาปรารถนามากดวย  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีมีความ
ไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูท่ีมีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืน
นอย 
 1.4.3.5 ความรูสึกท่ีมีตอบทความ กับการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 นักวิชาการหลายทานยอมรับวา ทัศนคติมีความเกี่ยวของกับจิตลักษณะและพฤติกรรม
บุคคล (Fishbein and Ajzen, 1974) การที่บุคคลมีความรูสึกท่ีดีตอบทความท่ีไดอธิบายใหทราบถึง
ประโยชน และช้ีแจงใหเขาใจถูกตองข้ึนเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร จะทําใหบุคคลเกิดการยอมรับ
โรงไฟฟานิวเคลียรได ดังเชน การที่บุคคลมีความรักท่ีจะทํางานในอาชีพนั้น ทําใหบุคคลมีความ
ขยันขันแข็งในการใฝเรียนรูท่ีจะชวยหรือสงเสริมการทํางานดวย ซ่ึงงานวิจัยในอดีตท่ีแสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทัศนคติท่ีดีตองาน กับความรูเกี่ยวกับงานน้ันๆ เชน งานวิจัยของธวัชชัย  
ศรีพรงาม (2547) ท่ีพบผลงานวิจัยวา พนักงานปนดานทอผาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตองานมาก เปนผูท่ีมี
ความรูในการทํางานอยางปลอดภัยมากดวย และผลงานวิจัยใกลเคียงกันนี้ คือ งานวิจัยเกี่ยวผูดูแล
เด็ก ของพงศเทพ เกตุไสว (2550) ท่ีศึกษาผูดูแลเด็ก จํานวน 349 คน พบผลวา ผูดูแลเด็กท่ีมีทัศนคติ
ท่ีดีตองานมาก เปนผูท่ีมีความรูในการดูแลเด็กมากดวย  

 ท้ังนี้การที่บุคคลไดเขารวมโครงการ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอโครงการหรือกิจกรรม
นั้นๆ มีแนวโนมท่ีจะสงผลตอการเรียนรูและพฤติกรรมของเขา มีงานวิจัยท่ีศึกษา และพบผลที่
สนับสนุนความคิดดังกลาว เชน การประเมินผลการอบรมนักวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ (2542) ท่ีพบผลวา หลังจากท่ีไดฝกอบรมพัฒนานักวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
จํานวน 41 คน ซ่ึงสวนใหญเปนนักวิจัยท่ีมีประสบการณ มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทเปนอยางต่ํา ผล
การประเมินในสวนของความรูสึกท่ีมีตอโครงการ และความรูสึกตอตนเอง ไดพบความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ระหวางความเห็นในคุณคาของสาระและกิจกรรมกับความรูสึกใน
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ความสําเร็จของตนในปฏิบัติการกลุมยอย (r=.54) และความเห็นในคุณคาของสาระและกิจกรรมกับ
ความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการตอไปหลังการอบรม (r= .47) 

 จากบทบาทของเจตคติตอโครงการท่ีมีตอพัฒนาการของผูเขารับการฝกอบรม การวิจัย
นี้จึงคาดวาในกลุมของผูเขารับการฝกพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมนี้ ผูมีเจตคติตอโครงการดีมากกวา
มีเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรม
ดีกวาหรือสูงกวาผูมีเจตคติท่ีตอโครงการนอยกวา โดยผลดังกลาวพบเดนชัดในผูมีความพรอมทาง
จิตนอย 

 นอกจากนี้ จากงานวิจัยของโกศล มีคุณ และณรงค เทียมเมฆ (2545: 124,128) ท่ีศึกษา
เร่ืองผลของการฝกใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีตอจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู ทําการ
สุมอยางงาย จํานวน 300 คน จากกลุมครู อาจารย 702 คน ในกลุมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา และ
เชิญเขาฝกอบรมในโครงการ ในจํานวนดังกลาวมีผูรวมจนส้ินสุดกระบวนการ 276 คน ซ่ึงถือวา
เปนกลุมตัวอยางงานวิจัย ปรากฎผลงานวิจัยวา คะแนนเจตคติตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีวัด 3 
เดือนหลังฝกแปรปรวนไปตามเจตคติตอโครงการอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 ในกลุมรวม โดย
พบวา ผูมีเจตคติตอโครงการสูง มีคะแนนเฉล่ียเจตคติตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 3 เดือนหลังฝก สูง
กวาผูมีเจตคติตอโครงการตํ่า และยังพบอีกวา ในกลุมรวมคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมท่ัวไป
แปรปรวนไปตามเจตคติตอโครงการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุม
เปรียบเทียบพบวา ผูรับการฝกท่ีมีเจตคติตอโครงการสูง มีพฤติกรรมจริยธรรมท่ัวไปสูงกวา ผูรับ
การฝกท่ีมีเจตคติตอโครงการตํ่า 

 ในงานวิจัยของแสวง ทวีคูณ นิภาพร โชติสุดเสนห และณรงคศักดิ์ บุญยมาลิก (2546: 
190, 213) ศึกษาเร่ืองผลของการพัฒนาจิต และทักษะตอพฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียนของ
ครู กลุมตัวอยางเปนครูประจําช้ันท่ีสอนในระดับ ป. 4 - ม. 2 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย มีผูรวมจนส้ินสุดอบรม จํานวน 429 คน และสอบสามารถวัดหลังการฝกอบรมไป
แลว1 เดือน ไดจํานวน 343 คน พบผลการวิจัยวา ทัศนคติท่ีดีตอโครงการ มีความสัมพันธเชิงบวก
กับพฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียน ทัศนคติท่ีดีตออาชีพครู และความพรอมท่ีจะปลูกฝงวินัย
แกนักเรียน และยังพบผลที่สําคัญอีกวา จากเปอรเซ็นตทํานายพฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียน 
ในกลุมรวม พบวา ทัศนคติท่ีดีตอโครงการ เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 3 ของพฤติกรรมดังกลาว 

 จากการประมวลเอกสารดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ผูเขาฝกอบรมท่ีมีความรูสึกท่ีดี
ตอโครงการฝกอบรม เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมมาก และมีความ
พรอมท่ีจะแสดงพฤติกรรมมากดวย  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  นักเรียนท่ีมีความรูสึกท่ีดีตอ
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บทความเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา  และมี

ความพอมที่จะยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่มีความรูสึกที่ดีตอบทความนอย 

 

1.4.4  สถานการณ กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 การเกิดพฤติกรรมของบุคคล สาเหตุประการหนึ่งอาจเกิดมาจากสถานการณท่ีบุคคลกําลัง

เผชิญอยู และสถานการณนั้นๆ อาจเปนการเอื้อหรือขัดขวางใหเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ ได โดยใน

งานวิจัยนี้ไดศึกษาสถานการณท่ีสําคัญ 3 ดานที่อาจเกี่ยวของกับการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทาง

สังคม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.4.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล กับ การยอมรับโรงไฟฟา

นิวเคลียร 

 การอบรมเลี้ยงดูจากผูปกครองมักปรากฏในงานวิจัยในสายพฤติกรรมศาสตรวา มี

ความเกี่ยวของกับทัศนคติ ความพรอม และพฤติกรรมที่นาปรารถนาของนักเรียนมัธยมศึกษา   การ

อบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กมีความเกี่ยวของกับเด็กทั้งดานคําพูด และการกระทํา ซึ่งเปน

การสื่อความหมายตอเด็กทั้งดานความรูสึกและอารมณของผูกระทํา ผูดูแลเด็กสามารถใหรางวัลเพื่อ

สงเสริมพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือลงโทษการกระทําตางๆ ของเด็กที่ผูเลี้ยงดูไมพึงปรารถนา 

และยังเปดโอกาสใหเด็กไดดูแบบอยางการกระทําของผูอบรมเลี้ยงดูดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 

2528: 3) 

 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล เปนรูปแบบการเลี้ยงดูท่ีมี

ความสําคัญ  ซ่ึงหมายถึง การที่บิดามารดาแสดงออกทางกายหรือวาจาตอบุตรดวยความรักที่

สะทอนใหเห็นถึงความรักใกลชิด สนใจทุกขสุขของบุตร รวมทั้งมีการอธิบายเหตุผลใหบุตรฟงวา 

ส่ิงที่เด็กไดกระทํา มีผลดีผลเสียอยางไรบาง ทําใหเด็กไดรับรูกฎเกณฑ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางสังคม และใชเปนหลักในการปฏิบัติตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2528: 193-194)  

 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีความเกี่ยวของกับทัศนคติท่ีดีตอ

พฤติกรรมที่พึงปรารถนา เชน ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมดานความสะอาด (กุหลาบ  

ไทรโพธิ์ภู, 2546)  ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมดานรับผิดชอบ (สุภาสิณี นุมเนียม, 2546)  ทัศนคติท่ีดี

ตอพฤติกรรมดานการอนุรักษ (นิภาพร โชติสุดเสนห, 2545)  และทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมอาสา 

(คมนา วัชรธานินท, 2546)   โดยงานวิจัยของทั้งสี่เรื่องพบผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนาดังกลาวทั้งสิ้น   
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         จากการประมวลผลงานวิจัยขางตน สรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก มักเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากดวย  ดังนั้นจึงทําใหคาด
ในงานวิจัยนี้ไดวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  เปนผูมี
ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา และมีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย 

1.4.4.2 การรับรูขาวสาร กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 
 ขาวสาร  (information) คือ แบบแผนท่ีตายตัวในทางพ้ืนท่ีและเวลาของสสารพลังงาน

ซ่ึงมีคุณสมบัติในการใหความเปนระเบียบแกระบบเพื่อเปล่ียนแปลงความไรระเบียบกลับคืนมาสู
ความเปนระเบียบ (สุวินัย ภรณวลัย, 2548: 64)  ซ่ึงมีผูใหความหมายการรับรูขาวสารตางๆ ไว 
ยกตัวอยางเชน การรับรูขาวสารดานส่ิงแวดลอม หมายถึง ความสนใจในการรับทราบขาวสารดาน
ส่ิงแวดลอมจากส่ือมวลชน ประเภทปายโฆษณา  โทรทัศน วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ (ลินดา สุวรรณดี, 
2543: 43) การรับรูขาวสารดานการเมือง หมายถึง การท่ีผูตอบแบบวัดไดรายงานถึงการติดตาม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การฟงปราศรัยหาเสียงการอภิปรายเพ่ือตอบปญหาทางการเมือง 
การศึกษานโยบายของพรรคการเมืองตางๆ โดยผานทางส่ือตางๆ ท้ังทางโทรทัศน หนังสือพิมพ 
วิทยุ เอกสารประชาสัมพันธของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ศุภชัย สุพรรณทอง, 2544) นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาการรับรูขาวสารในชื่อ ปริมาณการรับขาวสาร ซ่ึงหมายถึง ปริมาณการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับส่ิงหนึ่งๆ  เชน การรับรูขาวสารเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด(มหาชน) จาก
ส่ือสารมวลชนประเภทตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และส่ิงพิมพตางๆ หรือจากคน
รอบตัว (อรทัย มีสวัสดิ์, 2542: 34)  

 สรุปไดวา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร หมายถึง การที่ผูตอบแบบวัดได
รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรท่ีถูกตอง จากส่ือตางๆ เชนโทรทัศน วิทยุ ส่ือ
ส่ิงพิมพตางๆ  และจากบุคคลใกลชิด เชน ญาติพี่นอง เพื่อน เปนตน 

 การรับรูขาวสารที่เพิ่มมากข้ึนจะชวยเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีแตละบุคคลมีอยูได 
(Roger and Shoemaker, 1971) ดังเห็นไดจากผลการวิจัยจํานวนมาก  ยกตัวอยาง เชน งานวิจัยของ
ปยฉัตร กล่ินสุวรรณ (2538: 32, 139)  ศึกษาในพระสงฆนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 260 รูป 
พบวาพระสงฆท่ีรับขาวสารการพัฒนาสังคมมากเปนผูมีความรูความเขาใจเร่ืองศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัดมากกวาพระสงฆท่ีมีลักษณะตรงขาม พบในกลุมอายุมาก และพบในกลุมพรรษานอย 
เปนผูมีทัศนคติท่ีดีมากตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทํางานในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
มากกวาพระสงฆท่ีมีลักษณะตรงขาม  ยังปรากฏผลเชนนี้ในการศึกษาทัศนคติท่ีดีตอการเลือกตั้ง ใน
นิสิตนักศึกษา (ศุภชัย สุพรรณทอง, 2544) เปนตน 
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 สวนงานวิจัยของกุหลาบ ไทรโพธ์ิภู (2546: 120) ท่ีไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รวม 320 คน พบผล
วา นักเรียนท่ีรับรูขาววสารเก่ียวกับการรักษาความสะอาดมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติตอพฤติกรรมการ
รักษาความสะอาดมากกวา นักเรียนท่ีมีการรับรูขาววสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดนอย  

 นอกจากนี้งานวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543: 46, 251) ท่ีศึกษากลุมนักเรียนระดับ
มัธยมตน ท้ังชายและหญิง ศึกษาเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งส้ิน 480 คน ยังพบวา 
การรับรูขาวสารดานส่ิงแวดลอมเปนตัวทํานายสําคัญลําดับท่ี 1 ของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะ 

สําหรับการรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ เชน งานวิจัยของอรทัย มีสวัสดิ์ 
(2542: 69) ซ่ึงศึกษาทัศนคติท่ีดีตอธนาคาร  พบวานักศึกษาปริญญาโทซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีไดรับ
ปริมาณขาวสารเกี่ยวของกับธนาคารมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอธนาคารมากดวย โดยประมาณ
ขาวสารเกี่ยวของกับธนาคารเปนตัวทํานายลําดับท่ี 2 ของทัศนคติท่ีดีธนาคาร เม่ือรวมกับจิต
ลักษณะเดิมและสถานการณอีก 3 ตัว ทํานายทัศนคติท่ีดีตอธนาคารได 31.3% ท้ังนี้พบผลนี้ท่ีชัดเจน
ในกลุมนักศึกษาหญิง 

 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมผูรับรูขาวสารมาก ไมวาจะเปนดานสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอม หรือดานการทํางาน เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนามาก และมีความ
พรอมท่ีจะกระทํามากดวย  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  นักเรียนท่ีรับขาวสารโรงไฟฟา
นิวเคลียรท่ีถูกตองมาก  เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา  และมีความพรอมท่ีจะ
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา   นักเรียนท่ีรับขาวสารโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีถูกตองนอย 

1.4.4.3. การรับรูปทัสถานทางสังคม กับ การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 
Ajzen และ Fishbien (1980: 57) ใหความหมาย การรับรูปทัสถานทางสังคม ไววา คือ

การที่บุคคลรับรูวาผูท่ีมีความสําคัญกับเขา คิดวาเขาควรจะทําหรือไมทําพฤติกรรมใด หากบุคคล
รับรูวาผูท่ีเขาใหความสําคัญคิดวาเขาควรทํามากเพียงใด ก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีจะทําพฤติกรรมนั้น 
และหากบุคคลรับรูวาผูท่ีเขาใหความสําคัญคิดวาเขาไมควรทําพฤติกรรมใด ก็จะกดดันใหเขาไมทํา
พฤติกรรมนั้น 

มีการศึกษาเร่ืองการรับรูปทัสถานทางสังคม อยูหลายดาน เชน ดานสุขภาพ 
ยกตัวอยางงานวิจัยของกุหลาบ ไทรโพธิ์ภู (2546: 59) ใหความหมาย การรับรูปทัสถานทางสังคม
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด หมายถึง การท่ีนักเรียนรับรูวาบุคคลท่ีมีความสําคัญตอตนคิดวาตน
ควรมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดหรือไม  ซ่ึงงานวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543: 43) ก็ไดให
ความหมายในทํานองเดียวกันวา การรับรูปทัสถานทางสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ หมายถึง 
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คือการท่ีนักเรียนรับรูวาบุคคลท่ีมีความสําคัญตอตนคิดวาตนควรมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ
หรือไม งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีศึกษาปทัสถานทางสังคมก็ใหความหมายในลักษณะเดียวกันนี้  (เชน 
กมลวรรณ สุวรรณโชติ, 2548; นรา จันชนะกิจ, 2548)  

 ดังนั้นจึงสรุปวา การรับรูปทัสถานทางสังคมในการศึกษาครั้งนี้วา หมายถึง การท่ี
นักเรียนรับรูวาบุคคลท่ีมีความสําคัญตอตนคิดวาตนควรยอมรับการมีโรงไฟฟานิวเคลียรหรือไม 

 ผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการรับรูปทัสถานทางสังคมพบวามีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เชน นรา จันชนะกิจ 
(2548: 183) ศึกษาเร่ืองปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางครอบครัว สังคม และจิตลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมของนักศึกษา นักวิจัยพบวา นักศึกษาท่ี
มีการรับรูปทัสถานทางสังคมเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ี
ดีตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสมมากดวย  ผลวิจัยในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏ
ในงานวิจัยในประเด็นอ่ืนๆ ดวย เชน  ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตร (กมลวรรณ 
สุวรรณโชติ, 2548) เปนตน 

 สวนผลการวิจัยในนักเรียนมัธยมศึกษา ปรากฏผลที่สอดคลองกับงานวิจัยขางตน เชน 
การศึกษาของกุหลาบ ไทรโพธ์ิภู (2546: 254) เร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  พบวาการรับรูปทัสถานทางสังคมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนตัว กลาวคือ ผูท่ีมีการ
รับรูปทัสถานทางสังคมมาก เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนตัวมาก
เชนกัน และนอกจากน้ีในงานวิจัยของภัทรกร อิสระภาคย (2550: 131) เร่ืองปจจัยเชิงเหตุแบบ
บูรณาการระหวาง ครอบครัว สังคมและจิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทิ้งขยะอยาง
เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย พบวา การรับรูปทัสถานทางสังคมเปนตัวทํานาย
ลําดับท่ี 3 ของความรูเกี่ยวกับการท้ิงขยะอยางเหมาะสม 

ดังนั้นจากการประมวลเอกสารขางตนจะเห็นไดวา  นักเรียนท่ีมีการรับรูปทัสถานทาง
สังคมมากเกี่ยวกับพฤติกรรมหน่ึงๆ  เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมนั้นมาก   และมีความพรอม
ท่ีจะกระทําพฤติกรรมมากดวย  ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  นักเรียนท่ีรับรูปทัสถานทางสังคม
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา  และมีความ
พรอมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา  นักเรียนท่ีมีการรับรูปทัสถานเกี่ยวกับโรงไฟฟา
นิวเคลียรนอย     
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1.4.5  การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร กับความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร 

 อาจกลาวไดวา บุคคลที่ใหการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักเปนผูท่ีใหความเห็นชอบหรือ

อนุญาตใหมีการกระทําสิ่งนั้นขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสิ่งนั้นเปนนวัตกรรมใหมๆ  โดยทฤษฎี

การยอมรับนวัตกรรมของ Rogers (1983) ซ่ึงไดเสนอกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

(Innovation-Decision Process) ไว 5 ข้ัน และนักวิจัยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตรนิยมลดรูปให

เหลือ 3 ข้ัน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ อัมพร มาคนอง, 2547) คือ 

ข้ันแรก เปนขั้นตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของความรู ซ่ึงเปนการแสดงวา

บุคคลเห็นวา ความรูหรือวิทยาการใหมๆนั้น มีประโยชนตอตนเอง  บุคคลรอบขาง หรือสังคม  ถา

ขาดสิ่งเหลานี้แลว จะกระทบตอการพัฒนาตนและสังคมดวย   

ข้ันสอง เปนขั้นแสวงหาความรู การที่บุคคล มีความกระตือรือรนในการใฝหาความรูหรือ

วิทยาการใหมๆ มาพัฒนาตนใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน  วิธีการแสวงหาความรูมีหลายวิธี เชน การอาน

หนังสือเพิ่มเติม  การแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ  การสอบถามจากผูรู เปนตน  

 ข้ันสาม การนําไปประยุกตใช ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลเมื่อยอมรับในวิทยาการใหมๆ แลว  

ก็จะไดนําความรูหรือวิทยาการ ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน และสังคมใหเจริญกาวหนา

ยิ่งขึ้น   

ดังนั้นจากพื้นฐานของทฤษฎีขางตนนี้จึงอาจกลาวไดวา บุคคลที่มีทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรม

ใหมแลว ก็จะเปนผูท่ีนํานวัตกรรมนี้ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน  ซ่ึงในสวนของโรงไฟฟานิวเคลียร

นั้น จึงคาดในงานวิจัยนี้ไดวา  นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาก และ/หรือมีความ

พรอมที่จะยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก  เปนผูท่ีจะเห็นดวยกับการตั้งรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 

นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรนอย และ/หรือมีความพรอมที่จะยอมรับโรงไฟฟา

นิวเคลียรนอย 

 

1.5 ตัวแปรในงานวิจัย 

 

 ในการวิจัยเชิงทดลองนี้ ประกอบดวยตัวแปร 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ดังภาพ 1.3

ไดแก 

กลุมตัวแปรที่เปนการจัดกระทํา แบงเปน 2 ตัวแปร คือ 1) การอานสารชักจูง (อาน - ไมได

อาน) และ 2) การเขียนชักจูง (ถูกใหเขียน - ไมถูกใหเขียน)  

กลุมตัวแปรอิสระทางดานจิตลักษณะเดิม จํานวน 4 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกที่มีตอบทความ 



 31 

กลุมตัวแปรอิสระทางดานสถานการณ จํานวน 3 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม 

กลุมตัวแปรตามการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร จํานวน 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียร และความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 
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ภาพที่ 1.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในงานวิจัย 

จิตลักษณะเดิม 
     1.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

     2. สุขภาพจิต 

     3. ความไววางใจผูอื่น 

     4. ความรูสึกที่มีตอบทความ 

 

ตัวแปรการจัดกระทําสาเหตุ 
   - การอานสาร  

         (สารชักจูง รฟน.  

          สารควบคุม ชักจูงการเรียนภาษาอังกฤษ) 

   - การเขียนชักจูง 

         (เขียนชักจูง รฟน.  

          เขียนชักจูงการเรียนภาษาอังกฤษ) 

การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร   
   - ทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

   - ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

      

ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง 

เพศ อายุ ลําดับลูกคนที่ จํานวนพี่นอง สาขาวิชาที่เรียน เกรดเฉลี่ย  

การศึกษามารดา-บิดา อาชีพมารดา-บิดา ที่ต้ังโรงเรียน 

ลักษณะสถานการณ 
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล 

     2. การรับรูขาวสาร 

     3. การรับรูปทัสถานทางสังคม 

ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา

นิวเคลียรในที่ตางๆ  
   1. ในประเทศไทย 

   2. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

   3. ในจังหวัดที่นักเรียนอยู 

   4. ในหมูบานที่นักเรียนอยู 
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1.6  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 

 

กลุมตัวแปรที่เปนการจัดกระทํา แบงเปน 2 ตัวแปร คือ 1) การอานสารชักจูง (อาน - ไมได

อาน) และ 2) การเขียนชักจูง (ถูกใหเขียน - ไมถูกใหเขียน) มีนิยามปฏิบัติการดังนี้ 

การอานสารชักจูง เปนการจัดกระทําสาเหตุการจัดกระทําสาเหตุโดยใหนักเรียนไดอานสาร

ชักจูงที่ผูวิจัยเขียนขึ้น มีความยาว 2 หนาพิมพ ซ่ึงบรรยายเกี่ยวกับประโยชนของโรงไฟฟานิวเคลียร 

เปรียบเทียบกับโรงไฟฟาประเภทอื่น ความกาวหนา ความปลอดภัย และโทษของการไมมีโรงไฟฟา

นิวเคลียร ใหนักเรียนอานเปนเวลา 7 นาที โดยนักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งถูก

อานสารชักจูง สวนอีกกลุมหนึ่งไมไดอานสารชักจูงแตไดอานสารเกี่ยวกับการชักจูงใหต้ังใจเรียน

ภาษาอังกฤษแทน 

การเขียนชักจูง  การจัดกระทําสาเหตุโดยใหนักเรียนไดเขียนตอบคําถามที่ผูวิจัยเขียนขึ้น มี 

3 ขอใหญ ซ่ึงเปนคําถามใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับประโยชนของโรงไฟฟานิวเคลียร ใหนักเรียน

เขียนเปนเวลา 10 นาที โดยนักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งถูกเขียนเกี่ยวกับ

ประโยชนของโรงไฟฟานิวเคลียร และอีกกลุมหนึ่งเขียนเกี่ยวกับประโยชนของการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

 

กลุมตัวแปรตามการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร จํานวน 2 ตัวแปร  คือ 

ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร หมายถึง การที่บุคคลประเมินคาวาโรงไฟฟานิวเคลียรมี

ประโยชนและมีความสําคัญตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคม จึงทําใหเกิดความรูสึกพอใจตอสิ่งนั้น 

วัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ปรับมาจากมาจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุม

นาวิน (กําลังดําเนินการ)  และมีบางสวนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองดวย  รวมทั้งสิ้น 12 ขอ แตละขอ

ประกอบดวย  มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนนรวมจาก

แบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอการมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาก 

 ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร หมายถึง ความพรอม ความยินดี หรือการหลีกเลี่ยงที่

จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรในรูปแบบตางๆ วัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมคาที่ปรับมาจากมาจาก 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ) และมีบางสวนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง

ดวย  รวมทั้งสิ้น 12 ขอ   มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนน

รวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาก  
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 ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย หมายถึง การใหนักเรียนใส
คะแนนหนึ่งคา ตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมากที่สุด) เปนตัวช้ีวัดระดับความเห็น
ดวยหรือการยอมรับในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย 

ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ หมายถึง การให
นักเรียนใสคะแนนหนึ่งคา ตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมากท่ีสุด) เปนตัวช้ีวัดระดับ
ความเห็นดวยหรือการยอมรับในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู หมายถึง การให
นักเรียนเฉพาะท่ีอยูตางจังหวัดใสคะแนนหนึ่งคา ตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมาก
ท่ีสุด) เปนตัวช้ีวัดระดับความเห็นดวยหรือการยอมรับในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ี
นักเรียนอยู 

ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยู หมายถึง การให
นักเรียนเฉพาะท่ีอยูตางจังหวัดใสคะแนนหนึ่งคา ตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมาก
ท่ีสุด) เปนตัวช้ีวัดระดับความเห็นดวยหรือการยอมรับในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ี
นักเรียนอยู 

 
 กลุมตัวแปรอิสระทางดานจิตลักษณะเดิม จํานวน 4 ตัวแปร คือ 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง การใหความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตตอ
ตนเอง ตอหนวยงานและตอประเทศและสากล นอกจากน้ียังจะตองรูจักบังคับควบคุมตนเอง ใหทํา
พฤติกรรมท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีดีงามที่วางไวสําหรับอนาคตใหได วัดโดยใชแบบการวัดลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนของยุภาพรรณ ดวงอินตา(2549) ท่ีไดสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนไวในการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุม รวม
ท้ังส้ิน 12 ขอ มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนนรวมจากแบบ
วัดนี้สูง แสดงวาเปนผูมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง 

สุขภาพจิต หมายถึง การไมรูสึกวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไมโกรธงาย ไมตื่นเตนงาย มีสมาธิ 
และมีความกลาในส่ิงท่ีสมควร วัดโดยแบบวัดท่ีใชในงานวิจัย เร่ือง ลักษณะทางจิตและพฤติกรรม
ของนักเรียนวัยรุน ท่ีอยูในสภาวะเส่ียงในครอบครัวและทางปองกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งาม
ตา วนินทานนท และคณะ, 2536)  รวมท้ังส้ิน 12 ขอ มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงท่ีสุด” ถึง 
“ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูมีสุขภาพจิตดี 

ความไววางใจผูอ่ืน หมายถึง ความไววางใจ เช่ือใจ ยอมรับในตัวบุคคล ใหทําส่ิงตางๆ 
แทนให หรือบอกส่ิงตางๆ ใหผูอ่ืนทราบ แตท้ังนี้ส่ิงท่ีใหทําแทนหรือบอกแกผูอ่ืนจะเปนส่ิงท่ี
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เหมาะสมเทานั้น เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง รวมท้ังส้ิน 12 ขอ มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก 
“จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูมีความไววางใจผูอ่ืน
มาก 

  
กลุมตัวแปรอิสระทางดานสถานการณ จํานวน 3 ตัวแปร คือ 
การรับรูขาวสาร หมายถึง การท่ีผูตอบแบบวัดไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพลังงาน

นิวเคลียรท่ีถูกตอง จากส่ือตางๆ เชนโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ  และจากบุคคลใกลชิด เชน 
ญาติพี่นอง เพื่อน เปนตนโดยแบบวัดนี้อางมาจากวุฑฒิ พ. และดุจเดือน พ.(กําลังดําเนินการ) (2552) 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยเชิงเหตุของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในนิสิตนักศึกษา และผูวิจัย
สรางข้ึนใหม รวมท้ังส้ิน 12 ขอ มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีได
คะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูรับรูขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรมาก 

การรับรูปทัสถานทางสังคม หมายถึง การที่นักเรียนรับรูวาคนรอบขางท่ีสําคัญคาดหวังให
นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยางไร โดยแบงคนรอบขางท่ีสําคัญออกเปน 3 
มิติ คือ 1) มิติพอแม 2) มิติครูอาจารย และ 3) มิติเพื่อน แบบวัดนี้อางมาจากวุฑฒิ พันธุมนาวิน และ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ) ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยเชิงเหตุของการยอมรับ
โรงไฟฟานิวเคลียรในนิสิตนักศึกษา และผูวิจัยสรางข้ึนใหมรวมท้ังส้ิน 12 ขอ มีมาตร 6 หนวย
ประกอบจาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูท่ีมีการ
รับรูปทัสถานทางสังคมมาก 

การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล หมายถึง การท่ีบิดามารดาปฏิบัติตอบุตร
ดวยการแสดงความรักใกลชิด สนใจทุกข สุข ของบุตร และอธิบายเหตุผลของพฤติกรรมท่ีเด็กได
กระทํา วาจะเกิดผลดีผลเสียอยางไรบาง ทําใหเด็กไดรับรูกฎเกณฑ ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
สังคม และใชเปนหลักในการปฏิบัติตน อางมาจากแบบวัดในงานวิจัย เร่ือง ลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน ท่ีอยูในสภาวะเส่ียงในครอบครัวและทางปองกัน (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน, งามตา วนินทานนท และคณะ, 2536) รวมท้ังส้ิน 10 ขอ มีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริง
ท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้สูง แสดงวาเปนผูท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก 
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1.7 สมมติฐานของการวิจัย 

 

สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่อานสารชักจูง หรือ เขียนชักจูง เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียรมากกวา หรือ มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการ

สรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

ในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่

นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง หรือ ไมไดเขียนชักจูง 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่อานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูท่ีมี

ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา หรือ มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 

หรือ มีความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา หรือ มีความเห็นดวย

ในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการ

สรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย 

สมมติฐานที่ 3 ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกที่มีตอบทความ) รวมกับสถานการณ 3 ตัวแปร (การ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม) 

รวมเปน 7 ตัวแปร สามารถจําแนกความยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ไดถูกตองอยางนอย 60 % 

สมมติฐานที่ 4 การจัดกระทํา 2 รูปแบบ ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และความ

พรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

ความไววางใจผูอ่ืน สุขภาพจิต และความรูสึกที่มีตอบทความ และสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การ

รับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มี

อิทธิพลทางตรงกับทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่

นักเรียนอยู และความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู 
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บทท่ี 2 

 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) เพ่ือศึกษาวาการไดรับสารชักจูง

และการเขียนชักจูงมีอิทธิพลตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร และศึกษาถึงอิทธิพลรวมระหวาง
การไดรับสารชักจูง การเขียนชักจูง จิตลักษณะเดิม และสถานการณของนักเรียนท่ีมีผลตอการ
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ศึกษาตัวแปรจําแนกทางจิตลักษณะ และสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการ
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ตลอดจนศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของสารชักจูง สถานการณ 
และจิตลักษณะเดิมท่ีมีตอความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในกลุมนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงในบทนี้จะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับ กลุมตัวอยาง รูปแบบ และแผนการทดลอง 
ตัวแปรการจัดกระทํา เคร่ืองมือวัดตัวแปร การหาคุณภาพเคร่ืองมือ วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 กลุมตัวอยาง 
 
 การวิจัยในคร้ังนี้ มีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีอยูในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด จํานวน 5 โรงเรียน โดยแตละโรงเรียนจะทดลองกับนักเรียนจํานวน 4 หองเรียน (หอง
ละประมาณ 30-40 คน ) เปนนักเรียนสายวิทย จํานวน 2 หอง และนักเรียนสายศิลป จํานวน 2 หอง 
ซ่ึงเปนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายคละกัน  และสุมแบงนักเรียนแตละหองออกเปน 4 กลุม โดย
ไมลําเอียง (Random assignment) รวมเปนนักเรียนท้ังส้ิน 649 คน 
  

2.2 รูปแบบและแผนการทดลอง 
  
 ในการวิจัยเชิงทดลองนี้ ไดใชรูปแบบการวิจัยแบบ Post Test-Only With Control Group 
Design โดยในแตละหอง ไดทําการแบงกลุมนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม ดวยการสุม
นักเรียนโดยไมลําเอียง (Random Assignment) และทําการแจกแบบวัดใหกับนักเรียน 4 กลุม 
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ประกอบดวย 1) นักเรียนกลุม 1 หมายถึง นักเรียนท่ีไดอานสารชักจูง และไดเขียนชักจูงเกี่ยวกับ
โรงไฟฟานิวเคลียร 2) นักเรียนกลุม 2 หมายถึง นักเรียนท่ีไดอานสารชักจูง แตไมไดเขียนชักจูง
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร (เขียนชักจูงการเรียนภาษาอังกฤษ) 3) นักเรียนกลุม 3 หมายถึง นักเรียน
ท่ีไดอานสารควบคุม (อานการเรียนภาษาอังกฤษ) และไดเขียนชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 
และ 4) นักเรียนกลุม 4  หรือ กลุมสารควบคุม หมายถึง นักเรียนท่ีไดอานสารควบคุม และไมได
เขียนชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร  
 สําหรับการสุมนักเรียนเขากลุมการจัดกระทําและตอบแบบวัดทําโดยใหนักเรียนนับเลข 1 
2 3 4 เรียงกันไปจนครบนักเรียนในหอง แลวแจกแบบวัดตามตัวเลขท่ีนักเรียนไดนับ โดยกลุมท้ัง 4 
มีดังน้ี (วิธีการทดลอง) 
กลุม   การจัดการกระทํา   การวัดผลหลังจัดกระทํา 
กลุมท่ี 1   ใหอานสารชักจูงและเขียนชักจูง     (กลุม 100%) 
กลุมท่ี 2   ใหอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง    (กลุม 50% A) 
กลุมท่ี 3   ใหอานสารควบคุมและเขียนชักจูง     (กลุม 50% B) 
กลุมท่ี 4   ใหอานสารควบคุมและไมไดเขียนชักจูง    (กลุมควบคุม) 

ในการทดลอง จะจัดใหนักเรียนไดอานสารชักจูง ภายในเวลา 7 นาที เม่ือนักเรียนอานสาร
ชักจูงเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดแลวนักเรียนจะไดเขียนชักจูงภายในเวลา 10 นาที หลังจากเขียนชัก
จูงเสร็จแลว นักเรียนจะไดตอบแบบวัดท่ีเหมือนกันทุกคน (การเก็บขอมูล) 
 

2.3 ตัวแปรการจัดกระทําในการทดลอง 
 
 การศึกษาวิจัยเชิงทดลองนี้ ไดกําหนดการจัดกระทํา ออกเปน 2 ชนิด คือ 1) การอานสารชัก
จูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การไดอานสารชักจูง กับ การไมไดอาน
สารชักจูง และ 2) การเขียนชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การเขียน
ชักจูง กับ การไมไดเขียนชักจูง  

 

2.4 เครื่องมือวัดตัวแปร 
 

การวิจัยนี้ เคร่ืองมือท่ีใชวัดตัวแปร ประกอบดวย 1) กลุมแบบวัดเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของการรับสาร (Manipulation Check) 2) กลุมแบบวัดการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร คือ 
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แบบวัดทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และแบบวัดความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 3) กลุม
แบบวัดสถานการณ คือ แบบวัดการรับรูปทัสถานทางสังคม แบบวัดการรับรูขาวสาร และแบบวัด
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 4) กลุมแบบวัดจิตลักษณะเดิม คือ แบบวัดลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน แบบวัดความไววางใจผูอ่ืน แบบวัดความรูสึกท่ีมีตอการอานบทความ และ
แบบวัดสุขภาพจิต และ 5) แบบสอบถามลักษณะทางชีวะสังคมภูมิหลัง งานวิจัยนี้มีแบบวัดรวม
ท้ังส้ิน 11 แบบวัด มีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.4.1 แบบวัดตรวจสอบการจัดกระทํา (ชุดท่ี 1 การรับทราบของฉัน) แบบวัดนี้ถูกสรางข้ึน

เพื่อตรวจสอบวาผูตอบแบบวัดไดรับสารตามท่ีผูวิจัยกําหนดไว และผูตอบแบบวัดสามารถระลึกถึง
เนื้อความของสารท่ีไดรับมากนอยเพียงใด 

ลักษณะของแบบวัดเปนขอความในสารชักจูงท่ีไดคัดออกมา เพื่อเปนการตรวจสอบวาผู
ไดรับสารสามารถระลึกถึงไดหรือเคยเห็นในสารท่ีไดรับ โดยนักเรียนท่ีอานสารชักจูงจะตองตอบ
ถูกอยางม่ันใจในปริมาณมากกวา นักเรียนท่ีไมเคยอานสารชักจูง การตอบในแตละขอจะแบง
ออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 ใหใสเคร่ืองหมายถูกหนาคําวา “ถูก” หากคิดวาขอความท่ีกลาวถูกตอง 
และใสหนาคําวา “ผิด” หากคิดวาขอความท่ีกลาวผิด สวนท่ี 2 ใหใสเคร่ืองหมายถูกตามระดับความ
ม่ันใจในการตอบวาถูกหรือผิด กลาวคือ หากม่ันใจวาถูกหรือผิดระดับมาก ปานกลาง หรือนอย ก็
ใหใสเคร่ืองหมายถูกบนคําวา “มาก” “ปานกลาง” หรือ “นอย” ตามลําดับ โดยขอความท่ีใช
ตรวจสอบจะเหมือนกันในทุกกลุมของแบบวัด  

กรณีขอความท่ีคําตอบนั้น “ถูก” หากนักเรียนตอบวา “ถูก” และตอบวาม่ันใจมากได 6 
คะแนน ม่ันใจปานกลางได 5 คะแนน ม่ันใจนอยได 4 คะแนน หากตอบวา ผิด และตอบวาม่ันใจ
นอยได 3 คะแนน ม่ันใจปานกลางได 2 คะแนน ม่ันใจมากได 1 คะแนน เชนเดียวกันในกรณี
ขอความท่ีคําตอบนั้น “ผิด” หากนักเรียนตอบวา “ผิด” และตอบวาม่ันใจมาก ได 6 คะแนน ม่ันใจ
ปานกลางได 5 คะแนน ม่ันใจนอยได 4 คะแนน หากตอบวา ถูก และตอบวาม่ันใจนอยได 3 คะแนน 
ม่ันใจปานกลางได 2 คะแนน ม่ันใจมากได 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 20 ถึง 120 
คะแนน  

ฉะนั้นนักเรียนท่ีไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก แสดงวาเปนผูท่ีตอบไดถูกตองตามเนื้อหา
สารชักจูงมาก 
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ตัวอยางแบบวัดเพื่อตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร 
(a) โรงไฟฟานิวเคลียรปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ___________________  ___________________  ___________________  )

                                     นอย                                       ปานกลาง                                          มาก 

  

2.4.2 แบบวัดทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร (ชุดที่ 2 ความคิดเห็นของฉัน ดานประเมิน

คา) เปนแบบวัดที่แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานประเมินคา เปนการเห็นประโยชน-โทษของ

โรงไฟฟานิวเคลียร ตลอดจนการตระหนักถึงความสําคัญของโรงไฟฟานิวเคลียร เชน เล็งเห็นความ

จําเปนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางโรงไฟฟานิวเคลียร มีความคุมคาในการลงทุนสราง และ

เปนโรงไฟฟาที่มีความปลอดภัยสูง เปนตน 2) ดานความรูสึก คือ เปนความรูสึกพอใจ-ไมพอใจที่จะ

มีโรงไฟฟานิวเคลียร เชน มีความรูสึกที่ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ไมรูสึกกลัววาโรงไฟฟานิวเคลียร

จะระเบิดเหมือนในตางประเทศ และรูสึกภูมิใจถาประเทศของตนจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรเหมือน

นานาประเทศ เปนตน แบบวัดนี้อางมาจากวุฑฒิ พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (กําลัง

ดําเนินการ)  และผูวิจัยสรางขึ้นใหมรวมทั้งสิ้น 12 ขอ มีขอความทางบวก 2 ขอ และขอความทางลบ 

10 ขอ โดยแตละขอประกอบดวย มาตร 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจ

จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 7.51 ถึง 16.24 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวาง

รายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.61 ถึง 0.85 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory factor analysis) ปรากฎวาโมเดลการวัดการกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2  

เทากับ 48.47 df เทากับ 39 p value 0.14 RMSEA เทากับ 0.04 NFI เทากับ 0.98 CFI เทากับ 1.00 

GFI เทากับ 0.94  AGFI เทากับ 0.87 และคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้

เทากับ 0.94 

 เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ

ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน การคิดคะแนน 

คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร นักเรียนที่ไดคะแนน

จากแบบวัดนี้มากแสดงวานักเรียนมีทัศนคติท่ีดีมากตอโรงไฟฟานิวเคลียร 
 

 ตัวอยางแบบวัดทัศนคติท่ีดีตอการมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

(a) ฉันคิดวาโรงไฟฟานิวเคลียรเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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2.4.3 แบบวัดความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร (ชุดที่ 3 ความคิดเห็นของฉัน ดานความ

พรอม) เปนแบบวัดความพรอม ความยินดี หรือการหลีกเลี่ยง หรือคิดปฏิเสธที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียร เชน มีความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ไมเห็นดวยกับกลุม

คัดคานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และเห็นดวยที่วาโรงไฟฟานิวเคลียรมีขอดีมากกวาขอเสีย เปน

ตน แบบวัดนี้อางมาจากวุฑฒิ พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ) และผูวิจัย

สรางขึ้นใหมรวมทั้งสิ้น 12 ขอ มีขอความทางบวก 10 ขอ และขอความทางลบ 2 ขอ โดยแตละขอ

ประกอบดวย มาตร 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ

แบบวัดนี้อยูระหวาง 11.04 ถึง 18.37 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัด

อยูระหวาง 0.80 ถึง 0.85 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 

ปรากฎวาโมเดลการวัดการกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2 เทากับ 66.033 df เทากับ 49  

p value 0.05 RMSEA เทากับ 0.05 NFI เทากับ 0.98 CFI เทากับ 1.00 GFI เทากับ 0.91 AGFI เทากับ 

0.86 และคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.94  

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ

ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน 

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียร นักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงวานักเรียนมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียรมาก 

 

 ตัวอยางแบบวัดความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

(a)  ประเทศเรานาจะสรางโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก เชน ลม ชีวมวล มากกวาที่จะสราง

โรงไฟฟานิวเคลียร 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2.4.4 แบบวัดความรูสึกที่มีตอการอานบทความ (ชุดที่ 4 ความรูสึกที่มีตอการอานบทความ

ขางตน) เปนการวัดความรูสึกของผูตอบตอบทความ แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นใหมรวมทั้งสิ้น 12 ขอ 

มีขอความทางบวก 6 ขอ และขอความทางลบ 6 ขอ โดยแตละขอประกอบดวย มาตร 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 7.00 ถึง 13.92 

และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.52 ถึง 0.80 เมื่อทําการ
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วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฎวาโมเดลการวัดการ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2 เทากับ 53.56 df เทากับ 47 p value 0.24 RMSEA เทากับ 

0.03 NFI เทากับ 0.978 CFI เทากับ 1.00 GFI เทากับ 0.93 AGFI เทากับ 0.88 และคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.93 

เกณฑการใหคะแนน ถาผูตอบเลือกตอบ “ จริงที่สุด” ในขอความที่ตรงกับมีความรูสึกที่ดี

ตอบทความในปริมาณที่มาก จะได 6 คะแนน และไดคะแนนลดลงตามลําดับ จนกระทั่งตอบวา 

“ไมจริงเลย” จะได 1 คะแนน สวนขอความที่เปนประโยคทางลบแสดงถึงความรูสึกที่ดีนอยตอ

บทความ ถาผูถูกศึกษาตอบวาไมจริงเลย ก็จะได 6 คะแนน และคะแนนลดลงมาเปนลําดับ 

จนกระทั่งถาตอบวา จริงที่สุด ก็จะได 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน 

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดนี้ นักเรียนที่ไดคะแนนมาก 

แสดงวาเปนผูมีความรูสึกที่ดีมากตอบทความ  

 

ตัวอยางแบบวัดความรูสึกที่มีตอการอานบทความ  

(a)  ฉันรูสึกชอบบทความขางตนที่ฉันเพิ่งอานจบไป  
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2.4.5 แบบวัดการรับรูปทัสถานทางสังคมของคนรอบขาง (ชุดที่ 5 ความคิดเห็นของคน

รอบขาง) เปนการวัดเกี่ยวกับการรับรูวา คนรอบขางที่สําคัญคาดหวังใหนักเรียน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรอยางไร โดยแบงคนรอบขางที่สําคัญออกเปน 3 มิติ คือ 1) มิติพอแม เชน 

การรับรูวาพอแมของนักเรียนไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และรับรูวาแมวา

โรงไฟฟานิวเคลียรตองกูเงินมาสรางจํานวนมากแตพอแมคงยังเห็นดวยกับการสราง เปนตน 2) มิติ

ครูอาจารย เชน การรับรูวาครูอาจารยมองวาโรงไฟฟานิวเคลียรจะสรางปญหาสุขภาพอยางมาก 

และรับรูวาอาจารยคงจะคัดคานโรงไฟฟานิวเคลียร เพราะคิดวานาจะมีอันตรายตอมนุษย เปนตน 

และ 3) มิติเพื่อน เชน การรับรูวาเพื่อนสนิทคงไมอยากใหประเทศเรามีโรงไฟฟานิวเคลียร และ

เพื่อนสนิทคงมีความเห็นวาโรงไฟฟานิวเคลียรมีประโยชนหลายดาน เปนตน แบบวัดนี้อางมาจาก

วุฑฒิ พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ) และผูวิจัยสรางขึ้นใหมรวมทั้งสิ้น 

12 ขอ มีขอความทางบวก 6 ขอ และขอความทางลบ 6 ขอ โดยแตละขอประกอบดวย มาตร 6 

หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 7.81 

ถึง 13.93 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.66 ถึง 0.84 เมื่อ
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ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ปรากฎวาโมเดลการวัดการ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2 เทากับ 39.66 df เทากับ 32  p value 0.16 RMSEA เทากับ 

0.04 NFI เทากับ 0.99  CFI เทากับ 1.00  GFI เทากับ 0.95  AGFI เทากับ 0.87 และคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.94 

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ

ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน  

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดนี้ นักเรียนที่ไดคะแนนมาก 

แสดงวาเปนผูท่ีรับรูปทัสถานทางสังคมของคนรอบขางมาก 

  

ตัวอยางแบบวัดการรับรูปทัสถานทางสังคมของคนรอบขาง 

(a) พอแมของฉันคงเห็นดวยวา การมีโรงไฟฟานิวเคลียรแสดงถึงความไมรูจักพอเพียง 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2.4.6 แบบวัดการรับรูขาวสาร (ชุดที่ 6 ประสบการณท่ีฉันรับรู) เปนการวัดประสบการณท่ี

ผูตอบตอบเกี่ยวกับการรับรูขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร อาจเปนการรับรูจากสื่อ

ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เวบไซต และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เปนตน แบบวัดนี้อางมาจากวุฑฒิ  

พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (กําลังดําเนินการ) และผูวิจัยสรางขึ้นใหม รวมทั้งสิ้น 12 ขอ 

มีขอความทางบวก 9 ขอ และขอความทางลบ 3 ขอ โดยแตละขอประกอบดวย มาตร 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.93 ถึง 9.39 

และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.38 ถึง 0.64 เมื่อทําการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) ปรากฎวาโมเดลการวัดการ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2 เทากับ 26.92 df เทากับ 29 p value 0.58 RMSEA เทากับ 

0.00 NFI เทากับ 0.97  CFI เทากับ 1.00  GFI เทากับ 0.96  AGFI เทากับ 0.91 และคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.87 

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ

ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน 
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การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดนี้ นักเรียนที่ไดคะแนนมาก 

แสดงวาเปนผูมีการรับขาวสารที่ถูกตองเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก  

 

 ตัวอยางแบบวัดการรับรูขาวสาร 

(a) ฉันเคยอานหนังสือเจอขาวที่เขียนสนับสนุนใหมีโรงไฟฟานิวเคลียร 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

  

2.4.7 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล (ชุดที่ 7 เยาวชนกับ

ประสบการณทางบาน) การวัดประสบการณการอบรมเลี้ยงดูของทางบานของผูตอบแบบวัด แบบ

วัดนี้อางมาจากแบบวัดในงานวิจัย เรื่อง ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน ท่ีอยูใน

สภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางปองกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท และคณะ, 

2536) รวมทั้งสิ้น 10 ขอ มีขอความทางบวก 5 ขอ และขอความทางลบ 5 ขอ โดยแตละขอ

ประกอบดวย มาตร 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ

แบบวัดนี้อยูระหวาง 3.98  ถึง 7.97  และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยู

ระหวาง 0.34 ถึง 0.66 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor  analysis) 

ปรากฎวาโมเดลการวัดการกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2  เทากับ 27.30  df เทากับ 30  

p value 0.61 RMSEA เทากับ 0.00 NFI เทากับ 0.97 CFI เทากับ 1.00 GFI เทากับ 0.96 AGFI เทากับ 

0.92 และคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.82  

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ

ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10-60 คะแนน 

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดนี้ นักเรียนที่ไดคะแนนมาก 

แสดงวาเปนผูท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  

 

 ตัวอยางแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

(a)  แมรักและหวังดีตอฉัน (t = 3.98, r = 0.55) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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2.4.8 แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (ชุดท่ี 8 ฉันในปจจุบันและอนาคต) เปนการวัด 
2 องคประกอบ คือ 1) มุงอนาคต หมายถึง แบบวัดความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็น
ความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต เชน มีการวางแผนการทํารายงานสงอาจารย ใชชอนกลาง
เวลาทานอาหารรวมกันกับคนอ่ืน และใชเวลาในแตละวันใหเกิดประโยชน เปนตน และ  
2) ควบคุมตน หมายถึง แบบวัดความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองใหรูจักอดไดรอได เพื่อรอ
รับประโยชนท่ียิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวาท่ีจะมีมาในอนาคตนั้น เชน ใหรางวัลกับตนเองเสมอเม่ือ
ทํางานตามท่ีตั้งใจไวไดสําเร็จ ถาใชเงินเกินกวาท่ีกําหนดไวจะมีการควบคุมการใชเงินใหนอยลง 
และหากรูวาน้ําหนักข้ึนมากจะงดอาหารที่ทําใหอวน เปนตน วัดโดยใชแบบการวัดลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน ของยุภาพรรณ ดวงอินตา(2549) ท่ีไดสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
ไวในการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีขอ
คําถามรวมท้ังส้ิน 10 ขอ ขอความทางบวก 5 ขอ และขอความทางลบ 5 ขอ โดยแตละขอ
ประกอบดวย มาตร 6 หนวย ตั้งแต “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ
แบบวัดนี้อยูระหวาง 4.88  ถึง 10.22  และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัด
อยูระหวาง 0.37 ถึง 0.65 เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
ปรากฎวาโมเดลการวัดการกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี x2 เทากับ 27.64  df เทากับ 26  
p value 0.38 RMSEA เทากับ 0.02 NFI เทากับ 0.95 CFI เทากับ 1.00 GFI เทากับ 0.95 AGFI เทากับ 
0.90 และคาความเช่ือม่ัน ชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.79 

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 
จริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ
ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10-60 คะแนน 

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดนี้ นักเรียนท่ีไดคะแนนมาก
แสดงวาเปนผูมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
 
 ตัวอยางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

(a)  การวางแผนทํารายงานสงอาจารยเปนการเสียเวลา เม่ือใกลสงคอยทําก็ได 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
2.4.9 แบบวัดความไววางใจผูอ่ืน (ชุดท่ี 9 ฉันกับคนรอบขาง) เปนแบบวัดท่ีวัดความ

ไววางใจผูอ่ืนในการใหทําส่ิงตางๆ แทนให หรือบอกส่ิงตางๆ ใหผูอ่ืนทราบ โดยเปนความไววางใจ
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ท่ีเหมาะสม เชน ฝากใหเพื่อนสนิททําธุระแทน ถามีปญหาจะเลาใหเพ่ือนหรือพอแมฟงเสมอ และ
คิดวาเพื่อนสนิทของตนคงจะไมหักหลังแน  แบบวัดนี้มีขอคําถามรวมท้ังส้ิน 12 ขอ ขอความ
ทางบวก 2 ขอ และขอความทางลบ 10 ขอ โดยแตละขอประกอบดวย มาตร 6 หนวย ตั้งแต “จริง
ท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 2.32  ถึง 7.24  และ
พิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 0.12 ถึง 0.54 เม่ือทําการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ปรากฎวาโมเดลการวัดการ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2 เทากับ 32.08 df เทากับ 38 p value 0.74 RMSEA เทากับ 
0.00 NFI เทากับ 0.91 CFI เทากับ 1.00 GFI เทากับ 0.96 AGFI เทากับ 0.91 และคาความเช่ือม่ัน 
ชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.701  

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 
จริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ
ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน ขอความเชิงบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 
จริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ขอความเชิงลบ การใหคะแนนให
จาก 1 2 3 4 5 6 ตามลําดับจาก จริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย 

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดความไววางใจ นักเรียนท่ีได
คะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงวานักเรียนมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 
 

ตัวอยางแบบวัดความไววางใจผูอ่ืน  
(a)  ฉันมักไมฝากใหเพื่อนสนิททําธุระแทนฉัน 

 
---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
2.4.10 แบบวัดสุขภาพจิต (ชุดท่ี 10 ความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง) แบบวัดลักษณะทางจิตและ

อารมณท่ีแสดงถึงการไมรูสึกวิตกกังวลเกินเหตุ ไมโกรธงาย ไมตื่นเตนงาย มีสมาธิ และมีความกลา
ในส่ิงท่ีสมควร แบบวัดนี้อางมาจากแบบวัดท่ีใชในงานวิจัย เร่ือง ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของ
นักเรียนวัยรุน ท่ีอยูในสภาวะเส่ียงในครอบครัวและทางปองกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา 
วนินทานนท และคณะ, 2536)  

มีขอคําถามรวมท้ังส้ิน 12 ขอ ขอความทางบวก 0 ขอ และขอความทางลบ 12 ขอ โดยแตละ
ขอประกอบดวย มาตร 6 หนวย ตั้งแต “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ
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แบบวัดนี้อยูระหวาง 6.16  ถึง 8.01  และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยู

ระหวาง 0.51 ถึง 0.47 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  factor  analysis) 

ปรากฎวาโมเดลการวัดการกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี 2 เทากับ 45.38 df เทากับ 33  

p value 0.74 RMSEA เทากับ 0.06 NFI เทากับ 0.93 CFI เทากับ 0.98 GFI เทากับ 0.93 AGFI เทากับ 

0.88 และคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ 0.83 

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลําดับจาก 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการ

ใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10-60 คะแนน 

การคิดคะแนน คิดโดยการรวมคะแนนในทุกขอของแบบวัดสุขภาพจิต นักเรียนที่ได

คะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงวานักเรียนมีสุขภาพจิตดีมาก 

 

ตัวอยางแบบวัดสุขภาพจิต  

(a)  ฉันรูสึกลําบากใจ ถาจะตองตัดสินใจทําอะไรดวยตัวเอง 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2.4.11 แบบสอบถามลักษณะทางชีวะสังคมและภูมิหลัง (ชุดที่ 11 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ

นักเรียน) สรางขึ้นประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน คือ เพศ สาขาวิชาที่เรียน เกรด

เฉลี่ย อาชีพมารดาบิดา การศึกษามารดาบิดา เงินเดือนที่นักเรียนไดรับมาโรงเรียน และใหนักเรียน

ใหคะแนนความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรแหลงตางๆ ท้ังในประเทศไทย จังหวัดรอบๆ 

กรุงเทพฯ จังหวัดที่นักเรียนอยู และหมูบานที่นักเรียนอยู โดยใหนักเรียนตอบคําถามโดยการใหเติม

คําลงในชองวางที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 

 

2.5 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบวัด 11 ชุด ดังนี้ 

1. แบบวัดที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง จํานวน 4 ชุด ไดแก 1) แบบวัดเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของสาร 2) แบบวัดความรูสึกที่มีตอการอานบทความ 3) แบบวัดความไววางใจผูอ่ืน และ 4) 

แบบสอบถามลักษณะทางชีวะสังคมภูมิหลัง  
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2. แบบวัดที่ผูวิจัยนํามาจากนักวิจัยทานอื่นแลวมาปรับแกใหเหมาะสมกับงานวิจัยมากขึ้น 

จํานวน 4 ชุด ไดแก 1) แบบวัดทัศนคติท่ีดีตอการมีโรงไฟฟานิวเคลียร 2) แบบวัดความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียร 3) แบบวัดการรับรูปทัสถานทางสังคมของคนรอบขาง และ 4)แบบวัดการรับรู

ขาวสาร   

3. แบบวัดที่ผูวิจัยนํามาจากผูวิจัยทานอื่น จํานวน 3 ชุด ไดแก 1) แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 2) แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 3) แบบวัดสุขภาพจิต  

หาคาแบบวัด ดังนี้ 

ข้ันแรก ผูวิจัยประมวลเอกสารเพื่อกําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนั้นๆ แลวสราง

ขอความตามองคประกอบของแผนผังแบบวัดแตละตัวแปร โดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางเอง และ

ปรับแกจากงานวิจัยของผูอ่ืน จะสรางเปนจํานวน 2-3 เทาของที่จะใชจริง รวมทั้งรวบรวมแบบวัดที่

นํามาจากงานวิจัยของคนอื่น แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบเนื้อหา เมื่อผานการ

ตรวจสอบแลว จึงดําเนินการทําเปนชุดแบบสอบถามเพื่อนําไปทดสอบตอไป 

ข้ันสอง นําแบบวัดในขั้นที่ 1 ไปทดสอบกับนักเรียน จํานวน 120 คน 

ข้ันสาม การวิเคราะหคุณภาพแบบวัด แบงเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะแรก ทําการทดสอบคุณภาพรายขอของแบบวัด โดยใชสถิติ  2 ประเภท คือ 1) การ

วิเคราะหอํานาจจําแนกรายขอ (Item discrimination) หรือ การวิเคราะหหาคา t – ratio โดยมีเกณฑ

วา ขอที่จะผานการคัดเลือกคือ ขอที่มีคา t ต้ังแต 2.00 ข้ึนไป และ 2) การหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดชุดนั้นที่ไมรวมขอดังกลาว (Item-total 

correlation) หรือการหาคา r โดยมีเกณฑวาขอที่จะผานการคัดเลือกคือ ขอที่มี คา r ต้ังแต 0.20 ข้ึน

ไป ขอที่ผานการคัดเลือกมีเกณฑการตัดสินโดยรวม คือ 1) ควรจะผานเกณฑท้ังคา t และ r 2) ขอที่

ผานการคัดเลือกตองครอบคลุมนิยามในแผนผังของแบบวัด และ 3) ในกรณีมีขอที่ผานเกณฑตาม

ขอ 1) ไมพอ และมีความจําเปนตองคัดขอเพื่อใหครอบคลุมแผนผังของตัวแปร การคัดเลือกขอให

ยึดคา t เปนหลักในการตัดสิน 

ระยะสอง เมื่อไดขอครอบคลุมแผนผังของแบบวัดแลวใหทําการพิสูจนโครงสรางของแบบ

วัด โดยการทํา Confirmatory factor analysis (CFA) วัตถุประสงคการใช CFA  มี 3 ขอ คือ ประการ

แรก เพื่อตรวจสอบทฤษฎีท่ีใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบ ประการที่สองใชเพื่อ

สํารวจและระบุองคประกอบ และประการที่สามใชเปนเครื่องมือในการสรางตัวแปรใหม (นง

ลักษณ วิรัชชัย, 2537:  142) หรือเพื่อหา Construct  validity สําหรับเกณฑในการตัดสินความ

กลมกลืนของโมเดลนั้น ใชดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ (Fit 
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measures) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2537: 44-49) โดยแบบวัดท่ีผานการทดสอบในงานวิจัยนี้ควรผาน
เกณฑอยางนอย 3 ใน 5 เกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาสถิติไค-สแควร (Chi-square statistics) ควรมีคานอย และควรเขาใกลศูนยใหมากท่ีสุด 
และคา p value ควรเปนคาท่ีไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยท่ัวไปแลวหลักงายๆ ของการทดสอบความกลมกลืนโดยวิธีนี้ คือ ถาผลหารระหวาง
คา Chi-square กับคา degree of freedom (df) มีคาไมเกิน 2 แสดงวาโมเดลมีแนวโนมท่ีจะสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา Chi-square จะตองมี  
p-value ท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) โดยมีคาระหวาง O และ 1 ยิ่ง
คา GFI เขาใกล 1.00 ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในงานวิจัยนี้จึงใช
เกณฑตัดสินวาคา GFI ตองมีคาต้ังแต 0.90 ข้ึนไป 

3) ดัชนีระดับความกลมกลืนท่ีปรับแลว (Adjust goodness of fit index: AGFI) ซ่ึงมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับ GFI 

4) คาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation) เปนคาท่ีแสดงความแตกตางตอ degree of freedom (df) ซ่ึงมีคา RMSEA ควรมีคา
นอยกวา 0.05 ลงไป จึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

5) ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) ซ่ึงมีคาระหวาง 0 และ 1 
ยิ่งคา CFI เขาใกล 1.00 ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในงานวิจัยนี้จึง
ใชเกณฑตัดสินวาคา CFI ตองมีคาต้ังแต 0.90 ข้ึนไป 

ข้ันท่ีส่ี เม่ือผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปรากฏวาโมเดลกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ จึงนําแบบวัดท่ีผานการพิสูจนแลวมาหาคาความเชื่อมั่นของแตละแบบวัด (Reliability) 
แบบสัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha coefficient) 

 

2.6  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เม่ือผูวิจัยไดแบบวัดตนฉบับแลว จึงนําไปเก็บขอมูลกบักลุมตัวอยางตามข้ันตอน ดงันี้คือ 
 1) ผูวิจัยไดติดตอยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหกับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัดเพื่อขอเขาเก็บขอมูลกับนักเรียน 
 2) หากโรงเรียนใดสะดวกใหเขาเก็บขอมูลก็จะนัดวันและเวลา เพื่อนําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูล ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการควบคุมเองและมีผูชวยในการควบคุมการเก็บขอมูล 
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 3)  นําขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และทําการคัดเลือกฉบับที่บกพรองออกไป

จากนั้นนําฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหผลทางสถิติตอไป  

 

2.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  for 

Windows เพื่อชวยในการประมวลผลขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวม และไดใชสถิติเพื่อประเมินผล 

ดังนี้  

1) สถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน มี 3 ลักษณะ คือ 

(1)  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 3 ทาง (Tree-way Analysis of Variance) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2  หากพบผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 จะได

นําคะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’) ตอไป 

(2) การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant analysis)   ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูล

เพื่อจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรและการไมยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรไดถูกตอง โดย

เฉลี่ยรอยละ 60  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 

(3) การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (Path analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4 

2) สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics) เชน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน เพื่อ

ใชในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

3) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis) แบบ Standard และ

Stepwise ท้ังในกลุมรวมและกลุมยอย ทําการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการทํานายของแตละชุดตัวแปร 

โดยใชเกณฑแตกตางเปอรเซ็นตทํานายที่ 5% (Cohen, 1977 : 413-414) 

4) การหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหาคา

ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ในการศึกษาคร้ังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  คุณภาพของแบบวัดในการวิจยั 
 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
แบบวัด จํานวนขอ MIN-MAX พิสัยคา t พิสัยคา r 

คา x2 df  , P value RMSEA NFI CFI GFI AGFI 

คาความ
เชื่อมั่น 

**1. ทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 12 12-72 7.51 ถึง 16.24 0.61 ถึง 0.85 48.47 39 , 0.14 0.04 0.98 1.00 0.94 0.87 0.94 
**2. ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 12 12-72 11.04 ถึง 18.37 0.80 ถึง 0.85 66.03 49 , 0.05 0.05 0.98 1.00 0.91 0.86 0.94 
 *3. ความรูสึกที่มีตอการอานบทความ 12 12-72 7.00 ถึง 13.92 0.52 ถึง 0.80 53.56 47 , 0.24 0.03 0.98 1.00 0.93 0.88 0.93 
**4. การรับรูปทัสถานทางสังคม 12 12-72 7.81 ถึง 13.93 0.66 ถึง 0.84 39.66 32 , 0.16 0.04 0.99 1.00 0.95 0.87 0.94 
**5. การรับรูขาวสาร 12 12-72 4.93 ถึง 9.39 0.38 ถึง 0.64 26.92 29 , 0.58 0.00 0.97 1.00 0.96 0.91 0.87 
  6. การอบรมเล้ียงดูฯ 10 10-60 3.98 ถึง 7.97 0.34 ถึง 0.66 27.30 30 , 0.61 0.00 0.97 1.00 0.96 0.92 0.82 
  7. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 10 10-60 4.88 ถึง 10.22 0.38 ถึง 0.65 27.64 26 , 0.38 0.02 0.95 1.00 0.95 0.90 0.79 
 *8. ความไววางใจผูอื่น 12 12-72 2.32  ถึง 7.24 0.12 ถึง 0.54 32.08 38 , 0.74 0.00 0.91 1.00 0.96 0.91 0.70 
  9. สุขภาพจิต 10 10-60 6.16 ถึง 8.01 0.51 ถึง 0.47 45.38 33 , 0.74 0.06 0.93 0.98 0.93 0.88 0.83 

 
หมายเหตุ :  *   หมายถึง แบบวัดท่ีผูวจิัยสรางข้ึนเอง 
  ** หมายถึง แบบวัดท่ีปรับปรุงมาจากแบบวัดของผูอ่ืน 
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บทที่ 3 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย” เปนการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเขต

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวาการที่นักเรียนไดรับการชักจูง อยูใน

สถานการณ และมีจิตลักษณะเดิมที่แตกตางกัน จะมีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรตางกันมากนอย

เพียงใด และพบในนักเรียนประเภทใดบาง สําหรับการวิเคราะหขอมูลในบทนี้จะเริ่มโดยนําเสนอ

ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1 ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

 

 การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเขตกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัด กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 649 คน (ตารางที่ 3.1) ลักษณะทั่วไปของนักเรียนกลุม

ตัวอยางแบงออกเปน 1) เพศของนักเรียน โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนเพศชาย 230 คน 

(รอยละ 35.4) และ นักเรียนเพศหญิง 419 คน (รอยละ 64.6) 2) อายุของนักเรียน โดยนักเรียนกลุม

ตัวอยางมีอายุระหวาง 15 ป ถึง 19 ป 9 เดือน มีคาเฉลี่ย เทากับ 17 ป 1 เดือน มีคามัธยฐานเทากับ 17 

ป 2 เดือน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 6.58 โดยใชคาเฉลี่ยเปนเกณฑในการแบงอายุออกเปน

สองกลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 17 ป 1 เดือน จัดเปนนักเรียนที่มีอายุนอย มี

จํานวน 313 คน (รอยละ 49.3) และกลุมนักเรียนที่มีอายุมากกวา 17 ป 1 เดือน จัดเปนนักเรียนที่มี

อายุมาก มีจํานวน 322 คน (รอยละ 50.7)  3) ลําดับลูกคนที่ของนักเรียน โดยนักเรียนกลุมตัวอยางมี

ลําดับเปนลูกคนที่ 1 ถึง 5 มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.59 มีคามัธยฐานเทากับ 1.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ .83 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงลําดับลูกคนที่ ออกเปนสองกลุม คือ กลุม

นักเรียนที่เปนลูกคนแรก มีจํานวน 370 คน (รอยละ 57.1) และกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนที่ 2-5 

จัดเปนกลุมนักเรียนที่ไมเปนลูกคนแรก มีจํานวน 278 คน (รอยละ 42.9) 4) จํานวนพี่นองของ
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 ตารางที่ 3.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

 ลักษณะทั่วไป จํานวน รอยละ * 
เพศ ชาย 230  35.4  

 หญิง 419  64.6  

อายุ นอย (< 17 ป 1 เดือน)  313  49.3  

 มาก (> 17 ป 1 เดือน)  322  50.7  

ลําดับลูก คนแรก 370  57.1  

 ไมเปนคนแรก 278  42.9  

จํานวนพี่นอง(ไมรวมตัวนักเรียนเอง)   ไมเกิน 1 คน 310  57.8  

  ต้ังแต 2 คน ข้ึนไป 226  42.2  

เกรดเฉลี่ยสะสม 1.00-2.98   319  51.4  

 2.99-4.00  302  48.6  

ระดับการศึกษามารดา นอย (< 9)  303  52.5 

 มาก (> 9)  274  47.5 

ระดับการศึกษาบิดา นอย (< 11)  244  44.5 

 มาก (> 11)  304  55.5 

อาชีพมารดา ไมมีเงินเดือนประจํา 367  60.6  

 มีเงินเดือนประจํา 239  39.4  

อาชีพบิดา ไมมีเงินเดือนประจํา 297  52.3  

 มีเงินเดือนประจํา  271  47.7 

เงินเดือนที่ไดรับไปรร. นอย (< 2,000) 395  62.4 

 มาก (> 2,000) 238  37.6 

สายวิชา สายวิทย 342  52.7  

 สายศิลป  307  47.3 

พื้นที่เรียน กรุงเทพฯ  444  68.4 

 ตางจังหวัด  205  31.6 

กลุมทดลอง Version  1  (กลุม 100%) 156  24.0 

 Version  2  (กลุม 50% A) 163  25.1 

 Version  3  (กลุม 50% B) 158  24.3 

 Version  4  (กลุม 0%) 172  26.5 

 

หมายเหตุ: * ไมรวม Missing Value 
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นักเรียน (ไมรวมตัวนักเรียนเอง) โดยกลุมตัวอยางมีจํานวนพี่นองอยูระหวาง 1-5 คน มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 1.58 คน มีคามัธยฐานเทากับ 1.00 คน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .80 คนใชคามัธย

ฐานเปนเกณฑในการแบงจํานวนพี่นองของนักเรียนออกเปนสองกลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนอง 1 

คน จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย มีจํานวน 310 คน (รอยละ 57.8) และกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนอง 2-5 

คน จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก มีจํานวน 226 คน (รอยละ 42.2) 5) เกรดเฉลี่ยของนักเรียน กลุม

ตัวอยาง มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 ถึง 4.00 มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.94 มีคามัธยฐานเทากับ 2.98 และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .54 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงเกรดเฉลี่ยของนักเรียน 

ออกเปนสองกลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.98 จัดเปนนักเรียนที่มีเกรด

เฉลี่ยนอย มีจํานวน 319 คน (รอยละ 51.4) และกลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 2.99 

จัดเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมาก มีจํานวน 302 คน (รอยละ 48.6) 6) การศึกษามารดาของนักเรียน 

โดยมารดาของกลุมตัวอยาง มีการศึกษาอยูในชวง 0 ถึง 18 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.62 ป มีคามัธยฐาน

เทากับ 9.0 ป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.59 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบง

การศึกษามารดาของนักเรียน ออกเปนสองกลุม คือ กลุมที่การศึกษาของมารดา อยูระหวาง 0-9 ป 

(คือ ไมมีการศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  ) จัดเปนนักเรียนที่มารดามีการศึกษานอย มีจํานวน 

303 คน (รอยละ 52.5) และกลุมที่การศึกษาของมารดา อยูระหวาง 10-18 ป (คือ ระดับมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 ถึง ระดับปริญญาโท) จัดเปนนักเรียนที่มารดามีการศึกษามาก มีจํานวน 274 คน (รอยละ 47.5) 

7) การศึกษาบิดาของนักเรียน โดยบิดาของกลุมตัวอยาง มีการศึกษาอยูระหวาง 0 ถึง 18 ป มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 10.57 ป มีคามัธยฐานเทากับ 12.0 ป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.59 โดยใชคาเฉลี่ย

เปนเกณฑในการแบงการศึกษาบิดาของนักเรียน ออกเปนสองกลุม คือ กลุมที่บิดามีการศึกษา อยู

ระหวาง 0-11 ป (คือ ไมมีการศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5) จัดเปนนักเรียนที่บิดามีการศึกษา

นอย มีจํานวน 244 คน (รอยละ 44.5) และกลุมที่บิดามีการศึกษา อยูระหวาง 12-18 ป (คือ ระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ถึง ระดับปริญญาโท) จัดเปนนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก มีจํานวน 304 คน 

(รอยละ 55.5) 8) อาชีพมารดาของนักเรียน โดยมารดาของนักเรียนกลุมตัวอยางไดประกอบอาชีพ 

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมอาชีพรับจางทั่วไป เกษตรกร และแมบาน มีจํานวน 367 คน (รอยละ 

60.6) จัดเปนนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัท และอาชีพคาขาย  มีจํานวน 239 คน (รอยละ 39.4) จัดเปนนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา 

9) อาชีพบิดาของนักเรียน โดยบิดาของนักเรียนกลุมตัวอยางไดประกอบอาชีพ แบงเปน 2 ประเภท 

ไดแก กลุมอาชีพรับจางทั่วไป เกษตรกร และขับแท็กซี่ มีจํานวน 297 คน (รอยละ 52.3) จัดเปน

นักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุมอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และ

อาชีพคาขาย มีจํานวน 271 คน (รอยละ 47.7) จัดเปนนักเรียนที่บิดามีเงินเดือนประจํา 10) เงินเดือน
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ท่ีนักเรียนไดรับไปโรงเรียน โดยนักเรียนไดรับเงินเดือนอยูระหวาง 100-8,000 บาท มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 2,205.49 บาท มีคามัธยฐานเทากับ 2,000 บาท และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1,249.39 

โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงเงินเดือนที่ไดรับไปโรงเรียน ออกเปนสองกลุม คือ กลุม

นักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียน อยูระหวาง 100-2,000 บาท จัดเปนนักเรียนที่เงินเดือนนอย มี

จํานวน 395 คน (รอยละ 62.4) และกลุมนักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียน อยูระหวาง 2,000-

8,000 บาท จัดเปนนักเรียนที่เงินเดือนมาก มีจํานวน 238 คน (รอยละ 37.6) และ 11) สายวิชาที่

นักเรียนเรียน ประกอบดวย นักเรียนสายวิทย มีจํานวน 342 คน (รอยละ 52.7) และ นักเรียนสาย

ศิลป มีจํานวน 307 คน (รอยละ47.3) 12) พ้ืนที่เรียนของนักเรียน ประกอบดวย นักเรียนที่เรียนใน

กรุงเทพฯ มีจํานวน 444 คน (รอยละ 68.4) จัดเปนนักเรียนในกรุงเทพฯ และนักเรียนที่เรียนใน

ตางจังหวัด มีจํานวน 205 คน (รอยละ 31.6) จัดเปนนักเรียนตางจังหวัด และ 13) กลุมการทดลอง 

แบงเปน 4 กลุม ประกอบดวย กลุมนักเรียนที่ไดอานสารชักจูงและไดเขียนชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร จัดเปนกลุม 100% มีจํานวน 156 คน (รอยละ 24.0) กลุมนักเรียนที่ไดอานสารชักจูงอยาง

เดียว จัดเปนกลุม 50% A มีจํานวน 163 คน (รอยละ 25.1) กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงเกี่ยวกับ

โรงไฟฟานิวเคลียรอยางเดียว จัดเปนกลุม 50% B มีจํานวน 158 คน (รอยละ 24.3) และกลุมนักเรียน

ท่ีไมไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง จัดเปนกลุม 0% หรือกลุมควบคุม มีจํานวน 172 คน 

(รอยละ 26.5) 

 โดยสรุปคือ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนหญิง เปนลูกคนแรก มีพ่ีนองนอย มารดามี

ไมมีเงินเดือนประจํา นักเรียนเงินเดือนนอย และเปนนักเรียนในกรุงเทพฯ สําหรับที่ขอมูลแตกตาง

กันเล็กนอย คือ อายุ เกรดเฉลี่ย การศึกษาของมารดา การศึกษาของบิดา อาชีพของบิดา และสายวิชา

ของนักเรียน 

 

3.2 การตรวจสอบความเทาเทียมกัน 

 

 ในสวนนี้จะไดทําการพิสูจนวา นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง เปนผูท่ีไดรับเนื้อหาสารที่ผูวิจัย

เขียนขึ้นในปริมาณที่มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นวาการจัดกระทํา

เปนไปตามที่คาดไวโดยในการวิจัยนี้ไดใหนักเรียนอานสารชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและ

การเขียนชักจูงโรงไฟฟานิวเคลียร 

การอานสารชักจูง หมายถึง การจัดกระทําสาเหตุโดยใหนักเรียนไดอานสารชักจูงที่ผูวิจัย

เขียนขึ้น มีความยาว 2 หนาพิมพ ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 3 ดาน 1) ดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยอธิบายและเปรียบเทียบใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของโรงไฟฟา
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นิวเคลียรวาสามารถชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได ไมมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยาง

โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล อธิบายใหเขาใจวาโรงไฟฟานิวเคลียรแตกตางจากระเบิด

ปรมาณู  รวมถึงเปรียบเทียบใหเห็นวาแทจริงแลวโรงไฟฟาถานหินก็ปลอยรังสีเชนกัน ซ่ึงคนที่

อาศัยอยูใกลโรงไฟฟาถานหินไดรับรังสีจากเถาถานที่ฟุงกระจาย สูงกวาถึง 100 เทา เมื่อเทียบกับ

คนที่อาศัยอยูใกลโรงไฟฟานิวเคลียร 2) ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร ใหขอมูลวา

ปจจุบันเทคโนโลยีในการจัดการโรงไฟฟานิวเคลียรมีความทันสมัยมาก ถูกพัฒนาใหมีความ

ทนทานตออุณหภูมิสูงมากๆ เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติระบบจะหยุดทํางานโดยตัวของมันเอง ไมตองมี

พนักงานมาคอยควบคุม สวนของอาคารที่ต้ังเตาปฏิกรณนิวเคลียร จะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 2 

เมตร ปองกันการพุงชนของเครื่องบินและแผนดินไหว เปนตน และ 3) ดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

มีการเปรียบเทียบตนทุนคาไฟฟาตอหนวยจากแหลงพลังงานตางๆ รวมทั้งนิวเคลียร และผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม เปนตน ท้ังนี้ นักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งไดอานสารชักจูง มี

จํานวน 314 คน   สวนอีกกลุมหนึ่งไมไดอานสารชักจูง (อานสารควบคุม) แตไดอานสารเกี่ยวกับ

การชักจูงใหต้ังใจเรียนภาษาอังกฤษ มีจํานวน 335 คน 

การเขียนชักจูง หมายถึง การใหกลุมเปาหมายไดฝกใหเหตุผลแกคนอื่นเกี่ยวกับประโยชน

และขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียร โดยนักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งถูกใหเขียนชัก

จูงเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร มีจํานวน 314 คน สวนอีกกลุมหนึ่งไมไดเขียนชักจูงเรื่อง

เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร แตไดเขียนชักจูงเรื่องเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ มีจํานวน 335 คน 

แบบวัดตรวจสอบการจัดกระทํา หมายถึง การใหนักเรียนตอบแบบวัดที่สรางขึ้นเพื่อ

ตรวจสอบวาผูตอบแบบวัดไดรับสารตามที่ผูวิจัยกําหนดไว และผูตอบแบบวัดสามารถระลึกถึง

เนื้อความของสารที่ไดรับมากนอยเพียงใด ลักษณะของแบบวัดเปนขอความในสารชักจูงที่ไดคัด

ออกมา ท้ังนี้ขอความที่ใชตรวจสอบจะเหมือนกันในทุกกลุมของแบบวัด โดยนักเรียนที่อานสารชัก

จูงจะตองตอบถูกตองอยางมั่นใจในปริมาณมากกวา นักเรียนที่ไมเคยอานสารชักจูง  

ในการเปรียบเทียบคะแนนความรูในการรับสารของ ผูท่ีไดอานสารชักจูง และสารควบคุม 

ในกลุมรวม ปรากฏผลวา (ตารางที่ 3.2) นักเรียนที่อานสารชักจูง (คะแนนเฉลี่ย 72.30 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .53) ไดคะแนนจากแบบวัดตรวจสอบการจัดกระทํามากกวา นักเรียนที่อานสารควบคุม 

(คะแนนเฉลี่ย 65.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52) อยางมีนัยสําคัญ แตท้ังนี้ ไมพบวาคะแนนจากแบบ

วัดตรวจสอบการจัดกระทําแปรปรวนไปตามการเขียนชักจูง และไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ

แบบสองทางอีกดวย 
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ตารางที่  3.2  ผลการตรวจสอบความเทาเทียมกัน 

 

แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน สารชักจูง 

สารควบคุม (ก) 

เขียนชักจูง  

ไมไดเขียนชักจูง (ข) 
(ก)X(ข) 

รวม 649  85.04***   1.54   <1  

 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตรวจสอบการจัดกระทํา 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

     กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   72.30 ไมอาน =   65.50 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ สรุปไดวา นักเรียนที่อานสารชักจูง มีคะแนนจากแบบวัด

ตรวจสอบความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีถูกตองมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ซ่ึงทํา

ใหคาดการณไดวาจะพบผลดีของการชักจูงในตัวแปรตามมาก ในหมูนักเรียนที่ไดอานสารชักจูง

นั่นเอง 

 

3.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร    

 ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง  และความไววางใจผูอ่ืน 

 

ในสวนนี้จะไดนําเสนอผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรตาม 6 ตัว

แปร ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร ความเห็นดวย

ในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู และ

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร 

ไดแก การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

การอานสารชักจูง หมายถึง การจัดกระทําสาเหตุโดยใหนักเรียนไดอานสารชักจูงที่ผูวิจัย

เขียนขึ้น มีความยาว 2 หนาพิมพ ซ่ึงเปนการชักจูงเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรใน 3 ดาน คือ 1) ดาน
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ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยอธิบายและเปรียบเทียบใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของ

โรงไฟฟานิวเคลียรวาสามารถชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได เพราะไมมีการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดอยางโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล อธิบายใหเขาใจวาโรงไฟฟา

นิวเคลียรแตกตางจากระเบิดปรมาณู  รวมถึงเปรียบเทียบใหเห็นวาแทจริงแลวโรงไฟฟาถานหินก็

ปลอยรังสีเชนกัน ซ่ึงคนที่อาศัยอยูใกลโรงไฟฟาถานหินไดรับรังสีจากเถาถานที่ฟุงกระจาย สูงกวา

ถึง 100 เทา เมื่อเทียบกับคนที่อาศัยอยูใกลโรงไฟฟานิวเคลียร 2) ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

ใหขอมูลวาปจจุบันเทคโนโลยีในการจัดการโรงไฟฟานิวเคลียรมีความทันสมัยมาก ถูกพัฒนาใหมี

ความทนทานตออุณหภูมิสูงมากๆ เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติระบบจะหยุดทํางานโดยตัวของมันเอง ไมตอง

มีพนักงานมาคอยควบคุม สวนของอาคารที่ต้ังเตาปฏิกรณนิวเคลียร จะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 

2 เมตร ปองกันการพุงชนของเครื่องบินและแผนดินไหว เปนตน และ 3) ดานสังคมและเศรษฐกิจ มี

การเปรียบเทียบตนทุนคาไฟฟาตอหนวยจากแหลงพลังงานตางๆ รวมทั้งพลังงานนิวเคลียร และ

ความนิยมใชโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศตางๆ เปนตน ท้ังนี้ใหเวลานักเรียนอานสาร 7 นาที โดย

นักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งถูกใหอานสารชักจูง มีจํานวน 319 คน สวนอีกกลุม

หนึ่งไมไดอานสารชักจูงแตไดอานสารเกี่ยวกับการชักจูงใหต้ังใจเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 330 คน 

การเขียนชักจูง หมายถึง การใหกลุมเปาหมายไดฝกใหเหตุผลแกคนอื่นเกี่ยวกับประโยชน

และขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียร โดยนักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งถูกใหเขียนชัก

จูงเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร มีจํานวน 314 คน สวนอีกกลุมหนึ่งไมไดเขียนชักจูงเรื่อง

เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร แตไดเขียนชักจูงเรื่องเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ มีจํานวน 335 คน 

ความไววางใจผูอ่ืน หมายถึง ความไววางใจ เชื่อใจ ยอมรับในตัวบุคคลใหทําสิ่งตางๆ แทน

ให หรือบอกสิ่งตางๆ ใหผูอ่ืนทราบ แตท้ังนี้ส่ิงที่ใหทําแทนหรือบอกแกผูอ่ืนจะเปนสิ่งที่เหมาะสม

เทานั้น โดยนักเรียนทุกกลุม รวม 649 คน จะไดตอบแบบวัดนี้ 

 

3.3.1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร    

 ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

 ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร หมายถึง การที่บุคคลประเมินคาวาโรงไฟฟานิวเคลียรมี

ประโยชนและมีความสําคัญตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคม จึงทําใหเกิดความรูสึกพอใจตอสิ่งนั้น 

มีพิสัยระหวาง 12  - 72 คะแนน มีคาเฉลี่ย เทากับ 40.50 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 40.00 คะแนน 

และมีหนวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.87 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปน

นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีมากตอโรงไฟฟานิวเคลียร 
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 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.3) ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร แปรปรวนไปตามระดับ

ของตัวแปรอิสระทีละตัว 2 ตัวแปร ไดแก การอานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน เมื่อพิจารณา

คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) นักเรียนที่อานสารชักจูง  เปนผูมี

ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และ 2) นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืน

นอย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 24 กลุมยอย (ตารางที่ 3.3) ปรากฏวา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียร แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 2 ตัว ไดแก การอานสารชักจูง และ

ความไววางใจผูอ่ืน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) 

นักเรียนที่อานสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 

ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย และ 2) นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 18 กลุมยอย 

โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักเรียนอายุมาก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก 

กลุมนักเรียนที่มารดาการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่บิดาการศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไม

มีเงินเดือนประจํา  

 นอกจากนี้ยังพบอีกวา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ

แบบสองทางระหวางการอานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมนักเรียนที่บิดามี

การศึกษานอย  และกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก (ตารางที่ 3.3) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู

ดวยวิธีการเชฟเฟ ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย  (ตารางที่ 26 ในภาคผนวก ข และแผนภาพ 

3.1) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 5 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 4 คู ไดแก 1) ในหมู

นักเรียนที่อานสารชักจูง นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 

นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง 2) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง มีทัศนคติ

ท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 3) ในหมูนักเรียนที่เขียนชักจูง 

นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชัก

จูง และ 4) นักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 

นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและไดไมเขียนชักจูง ผลในขอ 2),  3) และ 4) นี้ยังปรากฏในกลุม 

บิดามีการศึกษามากดวย (ตารางที่ 27 ในภาคผนวก ข) นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีกประการวา 

นักเรียนที่อานสารชักจูง และไมไดเขียนชักจูง เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด 

ปรากฏผลเชนนี้ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย 
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ตารางที่  3.3  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  

                      ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ท่ีแตกตางกัน   

                      ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา 

                      นิวเคลียร ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

ไววางใจ 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 646  165.21***  <1  13.45***  <1  2.11  <1   <1   2.34  

ชาย 229  73.16***  <1  8.68**  <1  1.29  <1  <1  30.4  

หญิง 417  89.99***  <1  4.79*  0.0  <1  <1  <1  19.6  

อายุนอย 313  77.54***  3.35  2.78  1.32  <1  0.0  1.06  22.8  

อายุมาก 319  85.98***  <1  10.04**  <1  4.51  <1  1.28  26.4  

ลูกคนแรก 367  84.66***  1.04  5.58*  1.44  2.72  <1  <1  21.7  

ไมใชลูกคนแรก 278  85.98***  <1   9.11**  2.02  <1   <1   <1   27.6  

พี่นองนอย 308  81.43***  1.12  3.34  1.45  <1  <1  <1  23.4  

พี่นองมาก 226  44.79***  <1  10.04**  2.20  2.55  2.74  <1  24.4  

เกรดเฉลี่ยนอย 318  83.71***  <1   2.63  <1  7.8  1.73  <1   25.4  

เกรดเฉลี่ยมาก 300  75.39***  <1  11.22***  <1  <1  3.39  <1   23.3  

มารดากศษ.นอย 302  83.62***  <1   10.4***  <1  1.75  <1   <1   26.6  

มารดากศษ.มาก 272  67.05***  <1   2.23  2.14  <1   <1   <1   22.1  

บิดากศษ.นอย 244  62.34***  <1  16.39***  4.34*  2.13  <1  <1   28.0  

บิดากศษ.มาก 301  69.02***  <1   <1  5.10*  <1  <1  <1   21.0  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 366  79.60***  1.23   9.06**   <1  4.92*  <1   <1   23.1  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 237  68.75***   <1   2.46   <1   <1   <1   <1   25.1  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 296  68.74***  2.35   5.34*   <1  8.47**  1.33  2.76   25.7  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 269  58.28***   <1   7.79**   <1   <1   <1   1.18   22.0  

เงินเดือนนอย 393  85.34***  <1  7.9**  <1  1.4  <1  <1   20.8  

เงินเดือนมาก 237  82.34***  <1  4.32*  2.01  <1  <1  <1   29.4  

สายวิทย 341  94.42***  <1  5.45*  <1  <1  <1  <1  24.7  

สายศิลป 305  73.22***  <1  7.79**  <1  2.72  1.08  <1  23.0  

กทม.  441  123.46*** <1  5.36*  1.35  2.29  <1  <1   24.4  

ตจว.  205  43.78***  <1  8.02**  2.95  <1  3.10  <1  25.3  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   44.94 ไมอาน =   36.06 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.77      นอย =   39.23 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   46.05 ไมอาน =   35.44 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.57      นอย =   38.92 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   44.27 ไมอาน =   36.37 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.23      นอย =   39.41 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   45.27 ไมอาน =   36.59 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   44.53 ไมอาน =   35.28 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.49      นอย =   38.32 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   45.20 ไมอาน =   36.38 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.92      นอย =   39.66 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   44.81 ไมอาน =   35.45 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.66      นอย =   38.61 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   45.56 ไมอาน =   36.22 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   43.67 ไมอาน =   35.86 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.61      นอย =   37.91 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   44.07 ไมอาน =   35.00 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   45.58 ไมอาน =   36.60 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.82      นอย =   39.36 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   44.97 ไมอาน =   35.61 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.94      นอย =   38.64 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   45.22 ไมอาน =   36.38 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   44.64 ไมอาน =   35.81 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.49      นอย =   37.96 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   44.83 ไมอาน =   36.16 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   44.55 ไมอาน =   36.34 
 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.70      นอย =   39.19 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   46.21 ไมอาน =   35.56 
 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.10      นอย =   39.66 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   46.34 ไมอาน =   36.54 
 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.62      นอย =   40.26 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   43.44 ไมอาน =   35.46 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   40.75      นอย =   38.15 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   44.65 ไมอาน =   36.53 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.96      นอย =   39.22 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   45.11 ไมอาน =   35.27 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   44.21 ไมอาน =   35.82 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   41.18      นอย =   38.84 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   44.7 ไมอาน =   36.28 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.03      นอย =   38.95 

กทม. อานสารชักจูง อาน =   45.86 ไมอาน =   36.69 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   42.23      นอย =   40.32 

ตจว. อานสารชักจูง อาน =   43.12 ไมอาน =   34.89 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   40.77      นอย =   37.24 

 

 รวมทั้งพบวา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสอง

ทางระหวางการอานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุมนักเรียนที่บิดาไมมี

เงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา (ตารางที่ 3.3) เมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ในกลุมมารดาไมมีเงินเดือนประจํา (ตารางที่ 28 ในภาคผนวก ข 

และภาพที่ 3.2) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 5 คู แตมีคูท่ีสําคัญเพียง 4 คู ไดแก 

1) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย 2) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 

นักเรียนที่อานสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 

3) ในหมูนักเรียนที่ไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่อานสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร

มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และ 4) นักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืน

มาก มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมอานสารชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีกประการ คือ นักเรียนที่อานสารชักจูง และเขียนชักจูง เปนผู

มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด ผลขางตนนี้ ปรากฏในกลุมนักเรียนที่บิดาไมมี

เงินเดือนประจําเชนกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาก คือ 

ประการแรก นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และโดยเฉพาะใน 2 กลุมยอย 

ไดแก กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา  
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ภาพที่ 3.1 คาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตามการอานสารชักจูง การ

เขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย 

   

 
 

ภาพที่ 3.2     คาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตามการอานสารชักจูง และ  

ความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 

ประการที่สอง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและอีก 6 

กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก 

กลุมนักเรียนที่มารดาการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่บิดาการศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไม
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มีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่อานสารชักจูง 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่มารดาไมมี

เงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา 

ในทางกลับกันพบวานักเรียนที่ไมเขียนชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 

นักเรียนที่เขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎเฉพาะในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอยและไดอานสาร

ชักจูง 

 นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีก 4 ประการวา 1) นักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง มี

ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง พบ

ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอยและนักเรียนที่บิดมีาการศึกษามาก 2) นักเรียนที่อานสารชัก

จูงและไมไดเขียนชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด พบเฉพาะในกลุมนักเรียนที่

บิดามีการศึกษานอย 3) นักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย พบในกลุม

นักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 4) นักเรียน

ท่ีอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด 

ปรากฏผลเชนนี้ในกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือน

ประจํา 

 

3.3.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียร ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

 ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร หมายถึง ความพรอม ความยินดี หรือการหลีกเลี่ยงที่

จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร มีพิสัยระหวาง 12  – 72 คะแนน มีคาเฉลี่ย เทากับ 38.46 คะแนน คา 

มัธยฐาน เทากับ  38.00 คะแนน และมีหนวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.86 คะแนน นักเรียนที่ได

คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนนักเรียนที่มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาก 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร

ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.4) ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรแปรปรวนไปตาม

ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ

กลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักเรียนที่ไมไดอาน

สารชักจูง มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง 

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 24 กลุมยอย (ตารางที่ 3.4) ปรากฏวา ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียร แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัว ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อ

พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบผลที่กลับกับความคาดหมาย
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เชนเดียวกับผลในกลุมรวม คือ 1) นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  

 พบวาความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

ระหวางการอานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 

และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา (ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

เชฟเฟในกลุมนักเรียนเกรดเฉลี่ยนอย (ตารางที่ 30 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญ รวม 4 คู และสําคัญทุกคู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง นักเรียนที่มี

ความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย 2) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง มีความพรอม

ท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่อานสารชักจูง 3) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืน

นอย นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่อาน

สารชักจูง และ 4) นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลในขอ 2),  3) 

และ 4) นี้ยังปรากฎในกลุมบิดาไมมีเงินเดือนประจําดวย 

ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง

การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เรียนในตางจังหวัด 

(ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการเชฟเฟ (ตารางที่ 32 ในภาคผนวก ข) ปรากฏ

วามีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 1 คู และเปนคูท่ีสําคัญ คือ ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืน

มาก นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไดเขียน

ชักจูง นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีก 2 ประการ คือ 1) นักเรียนที่ไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจ 

ผูอ่ืนนอย มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด 2) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอื่นนอย มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรนอยที่สุด ผลทั้ง 2 ขอนี้ปรากฏในกลุม

นักเรียนที่เรียนในตางจังหวัด 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ผูท่ีมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาก 

คือ นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุม นักเรียนที่ไมไดอานสารชัก

จูงและมีเกรดเฉลี่ยนอยเพียงกลุมเดียว   
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ตารางที่ 3.4  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  

                       ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ท่ีแตกตางกัน  

                      ในกลุมรวม และกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมี 

                      โรงไฟฟานิวเคลียร ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

ไววางใจ 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 645  104.39***  1.31  <1 <1 1.86  <1 <1 14.8 

ชาย 227  33.82***  <1  <1  <1 <1  <1 <1 14.8 

หญิง 418  73.54***  1.47  <1  <1 1.23  1.91   <1 16.2 

อายุนอย 312  52.95***  3.16  <1  <1 1.40  <1 <1 16.8 

อายุมาก 319  44.95***  <1  <1 <1 <1  <1 <1 13.6 

ลูกคนแรก 366  64.13***  <1  <1 2.85  2.86   <1 <1 16.5 

ไมใชลูกคนแรก 278  42.01***  <1  <1 <1  <1  <1 <1 13.8 

พี่นองนอย 307  48.94***  <1  2.48  4.35  <1 <1 1.02  15.7  

พี่นองมาก 226  31.80***  <1  0.0  1.71  <1 <1 <1 14.6 

เกรดเฉลี่ยนอย 317  51.412***  1.41  <1  <1  5.17*  <1 <1 16.0 

เกรดเฉลี่ยมาก  300  48.54***  <1   <1   1.15  <1  3.67  <1  15.7 

มารดากศษ.นอย 300  59.47***  <1   0.0   <1  1.00  <1   <1  18.0 

มารดากศษ.มาก 273  46.93***  1.14   <1   2.62  <1  2.57  <1  16.8 

บิดากศษ.นอย 243  36.75***  <1   <1  <1  <1 <1 <1 14.5 

บิดากศษ.มาก 301  57.00***  <1   <1  2.61  <1 <1 <1 16.9 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 366  49.49***  1.08   <1 <1  3.60  <1 <1 14.00 
มารดามีเงินเดือน ปจ. 236  45.51***  1.21   <1 3.78  <1  3.04  <1 18.7 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 295  48.01***  3.23   1.67   <1  4.14*  <1 <1 16.9 
บิดามีเงินเดือน ปจ. 269  31.37***   <1   1.82   1.85   <1   <1 <1 12.9 

เงินเดือนนอย 392  64.56***  2.06  <1  <1  <1  <1 <1 15.3 

เงินเดือนมาก 237  38.74***  <1  <1  2.46  <1   <1 <1 15.9 

สายวิทย 340  67.68***  <1  <1  <1  <1  <1  <1 17.2 

สายศิลป 305  39.22***  2.10  <1  1.36  2.79  1.12   <1 13.3 

กทม.  441  84.28***  <1  <1 2.92  1.08   <1   <1 17.3 

ตจว.  204  23.28***  1.43  0.0  <1  <1  3.97*  <1 13.6 

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมี รฟน. 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง ไมอาน =   42.14 อาน =   34.70 

ชาย อานสารชักจูง ไมอาน =   40.26 อาน =   32.41 

หญิง อานสารชักจูง ไมอาน =   43.15 อาน =   35.91 

อายุนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.95 อาน =   35.34 

อายุมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.40 อาน =   34.26 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง ไมอาน =   42.71 อาน =   34.84 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.55 อาน =   34.39 

พี่นองนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.88 อาน =   34.88 

พี่นองมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.44 อาน =   34.57 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.97 อาน =   35.36 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.76 อาน =   34.24 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง ไมอาน =   43.15 อาน =   34.77 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.79 อาน =   34.33 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง ไมอาน =   41.71 อาน =   34.77 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง ไมอาน =   42.46 อาน =   34.20 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.24 อาน =   34.74 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   42.31 อาน =   34.52 

สายวิทย อานสารชักจูง ไมอาน =   41.78 อาน =   33.22 

สายศิลป อานสารชักจูง ไมอาน =   42.56 อาน =   36.11 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   42.12 อาน =   35.46 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   42.76 อาน =   34.29 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   42.15 อาน =   34.99 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   41.64 อาน =   34.98 

กทม. อานสารชักจูง ไมอาน =   41.73 อาน =   33.79 

ตจว. อานสารชักจูง ไมอาน =   42.99 อาน =   36.53 

   

ในทางกลับกันพบผล 3 ประการ คือ 1) นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง มีความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง 2 กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือน

ประจํา 2) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่ได

เขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมากและเรียนในตางจังหวัด และ 

3) นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา
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นิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก ปรากฏผลเชนนี้ใน 2 กลุม

ยอย คือ กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีก 2 ประการวา 1) นักเรียนที่เขียนชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากที่สุด และ 2) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมี

ความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรนอยที่สุด พบวาผลในขอ 1) และ 2) 

ปรากฏเฉพาะในกลุมยอยนักเรียนที่เรียนในตางจังหวัด 

 

3.3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหตั้ง

โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง 

และความไววางใจผูอ่ืน 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย หมายถึง การใหนักเรียนใส

คะแนนหนึ่งคาตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมากที่สุด) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับความเห็น

ดวยหรือในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย มีพิสัยระหวาง 1 - 100 คะแนน มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 61.39 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 60.00 คะแนน และมีหนวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

29.39 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนนักเรียนที่มีความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมาก 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทย ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.5) ความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 1 ตัว

แปร ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ 

พบวา นักเรียนที่อานสารชักจูงมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย

มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 24 กลุมยอย (ตารางที่ 3.5) ปรากฏวา ความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัว คือ 

การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 

นักเรียนที่อานสารชักจูงมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา

นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย ทั้งนี้ไมพบวาความเห็นดวยในการ

ใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธท้ังแบบสองทางและแบบ

สามทาง 
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ตารางที่  3.5  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทย ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความ

ไววางใจผูอ่ืน ท่ีแตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และคาเฉลี่ย

ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ตามระดับของตัว

แปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

ไววางใจ 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 640  54.34***  <1  <1  <1 <1 <1 <1 8.0 

ชาย 228  19.06***  <1  <1 <1 <1 <1 <1 9.2 

หญิง 412  35.04***  <1  <1 <1 <1 <1 <1 8.4 

อายุนอย 311  14.54***  3.11  0.0  1.70  <1  <1 <1 6.2 

อายุมาก 316  40.55***  <1  <1  1.13  <1  <1 <1 12.4 

ลูกคนแรก 363  31.99***  <1  <1 <1 <1 <1 1.45  9.0  

ไมใชลูกคนแรก 276  22.58***  <1  <1 <1 <1 <1 <1 8.4 

พี่นองมาก 221  19.20***  1.15  <1  <1 <1  <1 <1 9.5 

เกรดเฉลี่ยนอย 315  22.95***  <1   <1  2.62  <1 <1 <1 8.5 

เกรดเฉลี่ยมาก 288  28.06***  <1  <1 2.18  <1 <1 <1 9.8 

มารดากศษ.นอย 298  24.51***  <1  <1 1.20  <1 <1 2.77  9.5  

มารดากศษ.มาก 270  30.64***  <1  <1 <1 1.10  <1 1.59  12.3  

บิดากศษ.นอย 241  26.69***  <1  <1 <1 <1 <1 1.50  12.2  

บิดากศษ.มาก 299  22.76***  0.0   <1  <1 <1 <1 <1 7.3 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 361  21.01***   <1   <1 <1 <1 <1 <1 6.1 
มารดามีเงินเดือน ปจ. 236  32.94***   <1 1.04  <1 1.27  <1 <1 13.9 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 293  22.28***   <1 1.10  <1 1.34  <1 <1 8.5 
บิดามีเงินเดือน ปจ. 267  21.53***   <1 <1  <1 2.12  <1 <1 9.3 

เงินเดือนนอย 389  40.61***  <1  1.32  <1 <1 1.24  <1 10.2 

เงินเดือนมาก 235  15.32***  <1  <1 <1 <1 <1  <1 7.4 

สายวิทย 340  33.85***  <1  <1 <1 <1 2.15  <1 10.2 

สายศิลป 300  20.98***  <1  <1 <1 <1 1.26  <1 7.4 

กทม.  438  38.70***  1.43  <1 <1 <1 <1 <1 8.8 

ตจว.  202  15.13***  <1  <1 1.47  <1 <1 <1 9.1 

 

หมายเหตุ: * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001 
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ตารางที่ 3.5 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังรฟน. ในปท.ไทย 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   69.91 ไมอาน =   53.24 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   75.75 ไมอาน =   57.66 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   66.67 ไมอาน =   50.87 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   67.77 ไมอาน =   55.09 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   71.52 ไมอาน =   51.10 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   70.95 ไมอาน =   53.83 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   68.83 ไมอาน =   52.29 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   70.60 ไมอาน =   54.00 

พี่นอง >1คน อานสารชักจูง อาน =   68.20 ไมอาน =   51.67 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   67.29 ไมอาน =   51.46 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   71.61 ไมอาน =   54.01 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   70.92 ไมอาน =   54.78 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   70.36 ไมอาน =   50.81 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   73.79 ไมอาน =   54.94 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   68.04 ไมอาน =   51.73 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   70.59 ไมอาน =   52.78 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   68.77 ไมอาน =   52.97 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   73.92 ไมอาน =   56.14 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   65.48 ไมอาน =   50.08 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   67.99 ไมอาน =   54.31 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   70.76 ไมอาน =   48.63 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   69.54 ไมอาน =   53.86 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   69.09 ไมอาน =   52.66 

กทม. อานสารชักจูง อาน =   71.94 ไมอาน =   55.17 

ตจว. อานสารชักจูง อาน =   65.79 ไมอาน =   46.60 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ผูท่ีมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทยมาก คือ นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และทุกกลุม

ยอย 
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3.3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหตั้ง

โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ตามระดับ การอานสารชักจูง การ

เขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ หมายถึง การให

นักเรียนใสคะแนนหนึ่งคาตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมากที่สุด) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับ

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มีพิสัยระหวาง  1  – 100  

คะแนน มีคาเฉลี่ย เทากับ 42.47 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 50.00 คะแนน และมีหนวยเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 30.74 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนนักเรียนที่มีความเห็น

ดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มาก 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.6) ความเห็นดวยในการ

ใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ  แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ

ตัว เพียง 1 ตัวแปร ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปร

อิสระเหลานี้ พบวา นักเรียนที่อานสารชักจูงมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง  

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 24 กลุมยอย (ตารางที่ 3.6) ปรากฏวา ความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว

เพียง 1 ตัว ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระ 

 เหลานี้ พบวานักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  

 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ยังแปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการอานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผลเชนนี้ปรากฏ

เฉพาะใน กลุมนักเรียนที่เรียนในตางจังหวัด (ตารางที่ 3.6) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

เชฟเฟ (ตารางที่ 33 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 6 คู แตมีคูท่ี

สําคัญเพียง 5 คู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก 2) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง มี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมได

อานสารชักจูง 3) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง  

 



71 
 

ตารางที่   3.6  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง 

และความไววางใจผูอ่ืน ท่ีแตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

ไววางใจ 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 639  24.71***  <1  <1  <1  <1  1.72  <1  4.2  

ชาย 228  11.03***  <1  0.0  <1  1.95  <1  <1  5.8  

หญิง 411  14.88***  <1  2.18  <1  <1  4.12*  <1  4.9  

อายุนอย  310  10.29***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   3.7  

อายุมาก 316  12.01***  <1  <1  1.30  1.34  <1  1.57  5.4  

ลูกคนแรก 362  16.86***  <1  <1  <1  <1  3.22  5.68*  6.6  

ไมใชลูกคนแรก 276  8.43***  <1   1.54   <1  1.97  <1  1.02   4.9  

พี่นองนอย 306  10.34***  <1  <1  <1  3.85  <1  <1  5.0  

พี่นองมาก 221  5.54**  <1  1.13  <1  1.7  <1  <1  4.3  

เกรดเฉลี่ยนอย 314  10.57***  <1   1.7  1.13  <1  <1  <1   4.1  

เกรดเฉลี่ยมาก 298  14.90***  <1   <1  <1  1.49  <1  <1   5.6  

มารดากศษ.นอย 298  14.00***  <1   <1   <1   <1  1.09  <1   5.2  

มารดากศษ.มาก 270  8.65***  <1   <1   <1   <1   <1  3.56   5.1  

บิดากศษ.นอย 241  12.89***  <1   <1  4.08  <1  1.2  <1   7.5  

บิดากศษ.มาก 299  7.67**  <1   <1  <1  <1  <1  1.86   3.4  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 361  11.20***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   3.7  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 235  11.94***   <1   <1   <1   3.61  <1   1.02   7.4  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 292  14.69***  2.66   1.21   <1   <1   <1   4.22   7.8  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 267  5.08*   <1   <1   <1  1.88  <1  3.83   4.1  

เงินเดือนนอย  388  19.61***   <1   <1   <1   2,43  3.10  1.23   6.4  

เงินเดือนมาก 235  5.66**  <1  <1  <1  <1  <1  <1   3.0  

สายวิทย 340  21.23***  <1  0.0  <1  2.41  5.45*  <1  7.8  

สายศิลป 299  5.07*  <1  2.30  <1  <1  <1  1.84  3.5  

กทม.  437  10.59***  <1  <1  <1  <1  <1  <1  2.7  

ตจว.  202  14.80***  <1  1.84  <1  4.83*  2.36  <1  11.2  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
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ตารางที่ 3.6 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังรฟน.รอบกทม. 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   48.71 ไมอาน =   36.72 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   56.73 ไมอาน =   41.16 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   44.60 ไมอาน =   34.21 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   47.88 ไมอาน =   36.53 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   48.76 ไมอาน =   36.85 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   48.79 ไมอาน =   35.48 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   48.39 ไมอาน =   37.87 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   48.47 ไมอาน =   37.10 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   46.56 ไมอาน =   37.01 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   47.30 ไมอาน =   35.87 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   49.09 ไมอาน =   35.54 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   49.06 ไมอาน =   35.79 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   47.82 ไมอาน =   36.79 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   51.58 ไมอาน =   37.67 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   45.41 ไมอาน =   35.47 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   50.33 ไมอาน =   36.98 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   45.83 ไมอาน =   35.76 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   50.84 ไมอาน =   35.10 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   46.61 ไมอาน =   38.98 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   46.60 ไมอาน =   36.11 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   51.03 ไมอาน =   36.82 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   48.41 ไมอาน =   34.90 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   48.27 ไมอาน =   39.77 

กทม. อานสารชักจูง อาน =   48.04 ไมอาน =   38.49 

ตจว. อานสารชักจูง อาน =   49.74 ไมอาน =   33.31 

 

มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมได  

อานสารชักจูง 4) นักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมี

ความไววางใจผูอ่ืนนอย และ 5) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจ

ผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย นอกจากนี้ยังพบนัยสําคัญอีก 1 ประการ คือ นักเรียนที่ไมอาน
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สารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯนอยที่สุด  

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ยังแปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผลเชนนี้ปรากฏใน

กลุมนักเรียนหญิง และกลุมนักเรียนสายวิทย (ตารางที่ 3.6) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

เชฟเฟ ในกลุมนักเรียนสายวิทย (ตารางที่ 35 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ รวม 4 คู และเปนคูท่ีสําคัญทุกคู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย 

นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ 

กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง 2) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

มากกวา นักเรียนที่มีความไวใจผูอ่ืนมาก 3) ในหมูนักเรียนที่ไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่เขียนชักจูง 

มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯมากกวา นักเรียนที่ไมได

เขียนชักจูง ผลทั้ง 3 ขอนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนหญิง (ตารางที่ 34 ในภาคผนวก ข) เชนกัน และ  

4) ในหมูนักเรียนที่เขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย ท้ังนี้ใน

กลุมนักเรียนหญิงยังปรากฏผลอีกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก เปน

ผูมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ นอยที่สุด 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ยังแปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวางการอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผล

เชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก (ตารางที่ 3.6) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู

ดวยวิธีการเชฟเฟ (ตารางที่ 36 ในภาคผนวก ข ภาพที่ 3.3) ปรากฏวามีคูท่ีมีนัยสําคัญ รวม 20 คู แตมี 

คูท่ีสําคัญเพียง 8 คู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอื่นนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

มากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง 3) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวานักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง   4) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูง

และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 5) ในหมูนักเรียนที่อาน  
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ภาพที่ 3.3 คาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ 

กรุงเทพฯ พิจารณาตามการอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

 

สารชักจูงและเขียนชักจูง นักเรียนมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย  6) นักเรียนที่อาน

สารชักจูง ไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมี

ความไววางใจผูอ่ืนนอย 7) ในหมูนักเรียนที่ไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่

อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา

นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และ 8) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืน

มาก นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ 

กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ผูท่ีมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มาก คือ ประการแรก นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎ

ในกลุมรวม และโดยเฉพาะใน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนในตางจังหวัด และกลุมนักเรียนที่

เปนลูกคนแรกที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก  
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ประการที่สอง นักเรียนที่เขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎใน กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก ท่ีได

อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก และกลุมนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 กลุม คือ 

กลุมนักเรียนหญิง และกลุมนักเรียนสายวิทย  

ประการที่สาม นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียน 3 ประเภท 

ไดแก 1) กลุมนักเรียนที่เรียนในตางจังหวัดและไมไดอานสารชักจูง 2) กลุมนักเรียนที่เปนลูกคน

แรก ที่ไดอานสารชักจูงและไดเขียนชักจูง และ 3) นักเรียนสายวิทยท่ีไดเขียนชักจูง  

ท้ังนี้พบผลในทางกลับกัน 2 ประการ คือ 1) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยใน

การใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้

ปรากฏใน ผูท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนหญิง และ กลุมนักเรียนสายวิทย 

กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอื่นมาก พบเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคน

แรก และ 2) นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุม

นักเรียนที่ไดอานสารชักจูงและเปนนักเรียนที่เรียนในตางจังหวัด กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก ท่ี

ไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง และกลุมนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 2 ประเภท คือ กลุม

นักเรียนหญิง และกลุมนักเรียนสายวิทย 

 นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีก 2 ประการวา 1) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ นอย

ท่ีสุด ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนตางจังหวัด 2) นักเรียนที่อานสารชักจูง เขียนชักจูงและ

มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ 

กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 

ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก ซ่ึงเปนผลที่สนับสนุนสมมติฐาน 

 

3.3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหตั้ง

โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียน

ชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู หมายถึง การให

นักเรียนเฉพาะที่อยูในตางจังหวัดใสคะแนนหนึ่งคาตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวยมาก

ท่ีสุด) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู มี

พิสัยระหวาง 1 – 100 คะแนน มีคาเฉลี่ย เทากับ 28.60 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 20.00 คะแนน 
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และมีหนวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 28.30 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปน

นักเรียนที่มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมาก 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.7) ความเห็นดวยในการใหต้ัง 

โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 

1 ตัวแปร ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระ

เหลานี้ พบวา นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่

นักเรียนอยู มากกวานักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง  

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 22 กลุมยอย (ตารางที่ 3.7) ปรากฏวา ความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 

ตัว ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ 

พบวานักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียน

อยู มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และผลเชนนี้ปรากฏใน 20 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ 

คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย    

นอกจากนี้ยังพบอีกวาความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู 

ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ผล

เชนนี้ปรากฏใน กลุมรวม และ 3 กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรด

เฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย (ตารางที่ 3.7) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

เชฟเฟ ในกลุมรวม (ตารางที่ 42 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 4 

คู และเปนคูท่ีสําคัญ 3 คู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไมไดเขียน

ชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู มากกวา นักเรียนที่ได

เขียนชักจูง 2) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็น

ดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู มากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืน

มาก และ 3) ในหมูนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยใน

การใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู มากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง พบผล

เชนนี้ในทุกกลุมยอย สําหรับกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก ยังปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญอีก 1 คู (ตารางที่ 43 ในภาคผนวก) คือ ในหมูนักเรียนที่ไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู มากกวา 

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย และในกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญอีก  1  คูเชนกัน  (ตารางที่ 44 ในภาคผนวก)   คือ นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง และมี  
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ตารางที่   3.7  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และ

ความไววางใจผูอ่ืน ท่ีแตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู 

ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน 
อาน 

สารชักจูง 

ก 

เขียน

นิวเคลียร 

ข 

ไววางใจ

ผูอื่น 

ค 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 202  22.69***  <1  1.45  <1  <1  4.57*  5.92*  14.7  

ชาย 67  10.79***  <1  2.41  <1  <1  <1  2.29  25.2  

หญิง 135  9.32**  <1  <1  <1  <1  1.69  3.19  9.5  

อายุนอย 81  10.13**  <1  <1  2.34  <1  <1  1.43  19.5  

อายุมาก 119  9.72**  <1  <1  <1  <1  2.94  4.79*  13.6  

ลูกคนแรก 108  20.36***  <1  <1  2.03  <1  4.56*  11.52***  30.1  

ไมใชลูกคนแรก 93   3.87   <1   1.17  <1  <1  <1   <1   6.3  

พี่นองนอย 94  7.12**  <1  <1  <1  <1  2.76  4.17*  16.0  

พี่นองมาก  79  7.52**  <1  <1  <1  <1  <1  <1   10.6  

เกรดเฉลี่ยนอย 99  15.63***  <1  1.31  <1  3.1  4.57*  8.43**   26.6  

เกรดเฉลี่ยมาก 98  7.67**  <1  <1  <1  2.06  <1  <1   11.6  

มารดากศษ.นอย 127  10.66***  <1   1.51   <1   <1  2.59   <1   11.1  

มารดากศษ.มาก 57  11.29**  <1   <1   <1  <1  <1   5.77   29.7  

บิดากศษ.นอย 113  13.45***  <1   <1  <1  <1  3.90  1.25   16.2  

บิดากศษ.มาก 65  4.85*  <1  1.01  <1  <1  <1  1.80   11.9  

เงินเดือนนอย 183  21.88***  <1  1.34  1.15  <1  3.95*  4.67*   15.0  

เงินเดือนมาก 16   <1  <1  <1  <1  -  1.54  -   31.9  

สายวิทย 102  12.98***  <1   <1   1.33  <1  2.07   2.41   17.6  

สายศิลป 100  8.49**  <1  5.78*  <1  1.36  2.03  3.42  18.8  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 117  10.25**   1.74   <1   <1   <1   2.61   4.91*   16.1  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 76  9.76**   <1   1.52  2.32  1.39  1.99   1.10   22.4  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 113  13.45***   <1   <1   <1   <1   3.9   1.25   16.2  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 65  4.85*   <1   1.01  <1  <1  <1   1.80   11.9  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001 
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ตารางที่  3.7  (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังรฟน. ในจ.ท่ีอยู 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยงสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   37.94 ไมอาน =   19.76 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   44.67 ไมอาน =   17.00 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   33.97 ไมอาน =   20.19 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   34.98 ไมอาน =   16.92 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   39.71 ไมอาน =   22.85 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   39.41 ไมอาน =   17.27 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   35.33 ไมอาน =   23.15 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   37.81 ไมอาน =   21.01 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   37.32 ไมอาน =   20.73 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   35.16 ไมอาน =   14.95 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   38.81 ไมอาน =   23.96 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   38.83 ไมอาน =   22.17 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   35.73 ไมอาน =   12.58 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   42.03 ไมอาน =   22.27 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   29.76 ไมอาน =   15.48 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   38.69 ไมอาน =   19.82 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   27.00 ไมอาน =   10.25 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   39.60 ไมอาน =   19.18 

 ความไววางใจผูอื่น มาก =   30.77      นอย =   28.01 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   35.52 ไมอาน =   20.44 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   35.59 ไมอาน =   20.35 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   38.72 ไมอาน =   17.52 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   42.03 ไมอาน =   22.27 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   29.76 ไมอาน =   15.48 

  

ความไววางใจผูอ่ืนนอย กลับมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียน

อยูมากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก อีกทั้งยังพบนัยสําคัญอีก 2 

ประการ คือ 1) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูนอยที่สุด ปรากฏผลเชนนี้ในนักเรียน 3 ประเภท คือ 

กลุมรวม กลุมนักเรียนเกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และ 2) นักเรียนที่ไมได

เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย กลับมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยูมากที่สุด พบผลเชนนี้เฉพาะในกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย 
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ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู ยังแปรปรวนไปตาม

ปฏิสัมพันธแบบสามทางอีกดวย พบผลเชนนี้ในกลุมรวม และ 6 กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนอายุ

มาก กลุมนักเรียนเปนลูกคนแรก  กลุมนักเรียนมีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนเกรดเฉลี่ยต่ํา กลุมนักเรียน

เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา (ตารางที่ 3.7) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

รายคูดวยวิธีการเชฟเฟ ในกลุมรวม (ตารางที่ 46 ในภาคผนวก ข ) ปรากฏวา มีคูท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญรวม 23 กลุม มีคูท่ีสําคัญ 11 คู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง กลับมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร

ในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง 2) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและ

ไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 3) ในหมูนักเรียนที่

ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ผลในขอ 1-3 

นี้ ยังปรากฎในทุกกลุมยอย  4) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา 

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย พบผลเชนนี้ ในอีก 5 กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนที่อายุนอย กลุม

นักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุม

นักเรียนที่เงินเดือนนอย 5) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่

ไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา 

นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 6) ในหมูนักเรียนที่ไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียน

ท่ีอานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา 

นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 7) นักเรียนที่อานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 

มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอาน

สารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ซ่ึงผลขอนี้ตอบสมมติฐานที่ต้ังไว และผล

ในขอ 5) ถึง 7) ปรากฏในทุกกลุมยอยเชนกัน 8) ในหมูนักเรียนที่ไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่

นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ปรากฏผลนี้ในกลุมนักเรียนที่อายุนอย กลุม

นักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอยดวย

เชนกัน 9) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่อานสารชักจูง 

มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอาน

สารชักจูง ปรากฏผลนี้ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือน
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ประจําดวยเชนกัน 10) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา 

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 11) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่

นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง ปรากฏผลนี้ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือน

ประจําอีกดวย ท้ังนี้ในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย ยังพบวา มีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอีก 1 

คูท่ีสําคัญ (ตารางที่ 50 ในภาคผนวก ข) คือ ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชัก

จูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่

นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย นอกจากนี้ยังพบนัยสําคัญอีกประการ คือ 

นักเรียนที่อานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากที่สุด ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม และ 4 กลุมยอย 

ไดแก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และ

กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ผูท่ีมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมาก ประการแรก คือ นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎใน

กลุมรวม และกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย กลุม

นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 6 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่อายุมาก 

กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุม

นักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูง

และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 6 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุม

นักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 4 

ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 

และกลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่ไมเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 

ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่พ่ีนองนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

ประการที่สอง นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอย คือ กลุม

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 3 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่

เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูง 6 ประเภท คือ กลุม

นักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่เกรด
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เฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุม

นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 4 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูก

คนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมี

เงินเดือนประจํา 

ประการที่สาม นักเรียนที่มีความไววางใจผูอื่นมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย คือ กลุม

นักเรียนสายศิลป กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงและเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูง พบผล

ในกลุมรวมและกลุมนักเรียน 6 ประเภท คือกลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุม

นักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุมนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงแตเขียนชักจูงพบผลเชนนี้

เฉพาะในกลุมรวม และกลุมนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง พบผลเชนนี้เฉพาะ

ในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 

อยางไรก็ตามพบผลในทางกลับกัน 2 ประการ คือ 1) นักเรียนที่ไมเขียนชักจูง มีความเห็น

ดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่เขียนชักจูง ผลเชนนี้

ปรากฏในกลุมนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย 4 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เปนลูก

คนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย 2) นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา 

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 4 ประเภท 

คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มี

เงินเดือนนอย  

 นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญอีก 5 ประการวา 1) นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูนอยที่สุด 

พบในกลุมรวม กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย 2) นักเรียนที่ไมได

เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยูมากที่สุด  พบผลเชนนี้เฉพาะในกลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย 3) นักเรียนที่ไมไดเขียน

ชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย กลับมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก พบผลเชนนี้ในกลุม

นักเรียนที่มีเงินเดือนนอย 4) นักเรียนที่อานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอาน

สารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนนอย พบผลเชนนี้ในกลุมรวม กลุมนักเรียนที่

อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 
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กลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 5) นักเรียนที่อาน

สารชักจูงแตไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูมากที่สุด ปรากฏผลเชนนี้ในกลุมรวม กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย 

กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือน

ประจํา 

 

3.3.6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และ

ความไววางใจผูอ่ืน 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู หมายถึง การให

นักเรียนเฉพาะในโรงเรียนตางจังหวัดใสคะแนนหนึ่งคาตั้งแต 1 (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 (เห็นดวย

มากที่สุด) ซึ่งเปนตัวชี้วัดระดับความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียน

อยู มีพิสัยระหวาง 1 - 100 คะแนน มีคาเฉลี่ย เทากับ 22.01 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 10.00 

คะแนน และมีหนวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 26.26 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้

มาก เปนนักเรียนที่มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมาก 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.8) ความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู  แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว 

เพียง 1 ตัวแปร ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระ

เหลานี้ พบวา นักเรียนที่อานสารชักจูงมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่

นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง  

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 22 กลุมยอย (ตารางที่ 3.8) ปรากฏวา ความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 

ตัว ไดแก การอานสารชักจูง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ 

พบวานักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียน

อยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และผลเชนนี้ปรากฏใน 14 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญมี 8 

กลุม คือ กลุมนักเรียนชาย กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย กลุมนักเรียน

เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย กลุมนักเรียนสาย

วิทย และกลุมนักเรียนที่บิดามีเงินเดือนประจํา 
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ตารางที่  3.8  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และ

ความไววางใจผูอ่ืน ท่ีแตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู 

ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

ไววางใจผูอื่น

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 202  11.67***  <1  <1  <1  <1  4.75*  3.89*  9.4  

ชาย  67   10.14**  <1   <1   1.23  <1   <1  1.68   22.2  

หญิง 135  2.73  <1  <1  <1  <1  2.03  2.52  4.9  

อายุนอย  81   6.64*   <1   <1   <1  <1  <1  <1   1.16  

อายุมาก 119  4.14*  <1  <1  <1  <1  3.79  5.34*  11.2  

ลูกคนแรก 108  10.25**  <1  <1  <1  <1  2.99  6.14*  18.2  

ไมใชลูกคนแรก 93  1.57  <1   <1  <1  <1  1.79  0.0   5.5  

พี่นองนอย 94  4.25*  <1  <1  <1  <1  2.51  2.73  11.8  

พี่นองมาก  79  2.55  <1   <1  <1  <1  <1  <1   4.4  

เกรดเฉลี่ยนอย 99  9.83**  <1   <1  <1  2.25  4.10*  5.43*   20.2  

เกรดเฉลี่ยมาก 98  2.49  <1   <1  <1  1.73  <1  <1   5.2  

มารดากศษ.นอย 127   5.50*   <1   1.60   <1   <1  3.29  <1   7.9  

มารดากศษ.มาก 57   6.05*  <1   <1   <1  <1  <1  3.69   18.3  

บิดากศษ.นอย 113  6.71*  <1  1.04  <1  <1  3.8  <1   10.6  

บิดากศษ.มาก  65  3.78  <1   <1  <1  <1  <1  1.32   8.3  

เงินเดือนนอย 183  10.52***  <1   <1  <1  <1  4.49*  2.9   9.0  

เงินเดือนมาก 16   <1  <1  <1  <1  -  1.25  -   22.0  

สายวิทย 102  8.07**  <1  <1  <1  <1  2.04  2.29  13.8  

สายศิลป 100  3.12  <1  3.65  <1  <1  2.12  1.60  11.8  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 117  4.76*  1.28   <1   <1  <1  2.84  4.16*   11.8  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 76  6.35*  <1   <1   <1  <1  1.47  <1   15.0  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 111  2.62   <1   <1   <1  <1  2.18  <1   5.8  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 76  52.2*  <1   <1   <1  <1  <1  <1   10.3  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001 
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ตารางที่ 3.8 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังรฟน. ในหมูบาน 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
     กลุมที่มีคาเฉลี่ยงสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   28.55 ไมอาน =   16.07 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   36.17 ไมอาน =   10.72 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   24.85 ไมอาน =   17.73 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   25.15 ไมอาน =   12.17 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   30.51 ไมอาน =   19.17 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   31.94 ไมอาน =   15.48 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   24.14 ไมอาน =   17.14 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   29.23 ไมอาน =   17.20 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   24.89 ไมอาน =   15.54 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   27.15 ไมอาน =   11.84 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   27.69 ไมอาน =   19.92 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   29.39 ไมอาน =   17.92 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   26.28 ไมอาน =   10.16 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   36.69 ไมอาน =   18.94 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   20.75 ไมอาน =   10.17 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   28.87 ไมอาน =   16.29 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   21.15 ไมอาน =   7.0 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   30.13 ไมอาน =   14.52 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   26.27 ไมอาน =   17.65 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   25.41 ไมอาน =   15.62 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   30.64 ไมอาน =   14.01 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   25.34 ไมอาน =   17.66 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน = 28.65   ไมอาน =   14.30 

 

 นอกจากนี้ยังพบอีกวาความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียน

อยู ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน 

ปรากฏผลเชนนี้ในกลุมรวม และ 2 กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่

เงินเดือนนอย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการเชฟเฟ ในกลุมรวม (ตารางที่ 37 ในภาคผนวก  

ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 4 คู และเปนคูท่ีสําคัญทั้ง 4 คู ไดแก 1) ในหมู

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง 2) ในหมูนักเรียนที่

ไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา
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นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 3) ในหมูนักเรียนที่

ไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร

ในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย และ 4) ในหมูนักเรียนที่มี

ความไววางใจผูอ่ืน นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน 

หมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง ท้ังนี้พบผลเชนนี้ ในกลุมนักเรียนเกรด

เฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอยดวย 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ยังแปรปรวนไปตาม

ปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวางการอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน

ปรากฏผลเชนนี้ในกลุมรวม และ 4 กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคน

แรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา เมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการเชฟเฟ ในกลุมรวม (ตารางที่ 40 ในภาคผนวก ข และภาพที่ 3.4) ปรากฏวามี

คูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 19 คู และเปนคูท่ีสําคัญ 10 คู ไดแก 1) ในหมูนักเรียนที่อาน

สารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 2) ในหมูนักเรียนที่

อานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการให 

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก 3) ในหมู

นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวย

ในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 คาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู 

พิจารณาตามการอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมรวม 
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4) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็น

ดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืน 

นอย 5) ในหมูนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง มี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียน

ชักจูง 6) ในหมูนักเรียนที่ไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก  นักเรียนที่อานสารชักจูง   

มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมได

อานสารชักจูง 7) นักเรียนที่อานสารชักจูง เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวย

ในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง 

ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ซ่ึงผลนี้ตอบสมมติฐานที่ต้ังไว รวมถึงผลในขอ 1) 

ถึง 7) พบในกลุมยอยอื่นดวย 8) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก  

นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู 

มากกวา นักเรียนที่ไดเขียนชักจูง  9) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 

นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียน

อยูมากกวา นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลในขอ 8) และขอ 9) นี้ ยังพบในกลุมนักเรียนที่อายุนอยดวย 

และ 10) ในหมูนักเรียนที่เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่อานสารชักจูง มี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดอาน

สารชักจูง ผลเชนนี้ยังปรากฎในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอยดวย นอกจากนี้ยังพบนัยสําคัญอีก 3 

ประการ 1) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย นักเรียนที่ไดเขียน

ชักจูงมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวานักเรียนที่

ไมไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียน

ท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา 2) ในหมูนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 

นักเรียนที่อานสารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู

มากกวา นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก และ 

3) ในหมูนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก มี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ผูท่ีมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมาก คือ ประการแรก นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎใน

กลุมรวม และกลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนชาย กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่มีพ่ี
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นองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือน

นอย และกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุมนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง และมีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย 5 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุมนักเรียนที่เขียน

ชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 5 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่

เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุม

นักเรียนที่เขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 2 ประเภท คือ กลุมรวม และกลุมนักเรียนที่เกรด

เฉลี่ยนอย กลุมนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ กลุมรวม 

และกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรกที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก 

ประการที่สอง นักเรียนที่เขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนที่มี

ความไววางใจผูอ่ืนมาก 3 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และนักเรียนที่

เงินเดือนนอย กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 5 ประเภท คือ กลุมรวม 

กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุม

นักเรียนที่มาดาดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนนอย 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือน

ประจํา 

ประการที่สาม นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุมยอย ไดแก 

กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูง 3 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่

เงินเดือนนอย กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง 5 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่

อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมี

เงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง และไมไดเขียนชักจูง พบในกลุมนักเรียนที่

เกรดเฉลี่ยนอย 

ท้ังนี้พบผลในทางกลับเชนกัน ประการแรก นักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูง มีความเห็นดวย

ในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่อานสารชักจูง ผลเชนนี้

ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ กลุม

รวม และกลุมนักเรียนที่อายุนอย  

ประการที่สอง นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร

ในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่เขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุม ไดแก กลุม

นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย 3 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และกลุม
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นักเรียนที่เงินเดือนนอย กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 5 ประเภท คือ 

กลุมรวม กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และ

กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความ

ไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ กลุมรวม และกลุมนักเรียนที่อายุมาก 

ประการที่สาม นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏ 2 

กลุม ไดแก กลุมนักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง 3 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 

และกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง 5 ประเภท คือ 

กลุมรวม กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย และ

กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 นอกจากนี้ยังพบผลที่สําคัญวา นักเรียนที่อานสารชักจูง เขียนชักจูงและมีความไววางใจ

ผูอ่ืนมาก มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียน

ท่ีไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ปรากฎผลนี้ในกลุมรวมและ

กลุมยอย 4 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย

นอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 

3.4 ผลการทํานาย การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใช กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

และกลุมตัวแปรสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 

 ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย  ตัวทํานายที่สําคัญ  

และลําดับการทํานายในตัวแปรตาม  2  ตัวแปร  ไดแก ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  และความ

พรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม  และแบบ

เปนขั้น (Enter และ Stepwise) โดยมีชุดตัวทํานายทั้งสิ้น 3 ชุด ไดแก ตัวทํานายชุดที่ 1 คือชุดจิต

ลักษณะเดิม ประกอบดวยตัวทํานาย  4  ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  สุขภาพจิต 

ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกที่มีตอบทความ  ตัวทํานายชุดที่ 2  คือ ชุดสถานการณ 

ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร  ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การรับรู

ขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม   และตัวทํานายชุดที่ 3 คือ  ชุดจิตลักษณะเดิมรวมกับตัว

ทํานายชุดสถานการณ ประกอบดวยตัวทํานาย 7 ตัวแปร ไดแก  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน ความรูสึกที่มีตอบทความ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช
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เหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณ

การทํานายสามารถทํานายตัวแปรตามดังกลาวขางตนไดเพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง  อยางนอย 5 % 

ข้ึนไป 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไดกระทําทั้งในกลุมรวม และกลุมยอย 28  กลุม  ซ่ึงแบงตาม

ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน คือ 1) เพศของนักเรียน แบงเปนกลุมเพศชาย และกลุม

เพศหญิง 2) อายุของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 17 

ป 1 เดือน จัดเปนนักเรียนที่มีอายุนอย และกลุมนักเรียนที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 17 ป 1 เดือน 

จัดเปนนักเรียนที่มีอายุมาก 3) ลําดับลูกคนที่ของนักเรียน แบงออกเปน  2  กลุม คือ กลุมนักเรียนที่

เปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนที่เปนลําดับลูกคนที่ 2-5 จัดเปนกลุมนักเรียนที่ไมเปนลูกคนแรก  

4) จํานวนพี่นองของนักเรียน (ไมรวมตัวนักเรียนเอง) แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีพ่ี

นอง 1 คน จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย และกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนอง 2-5 คน จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ี

นองมาก 5) เกรดเฉลี่ยของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือ

เทากับ 2.98 จัดเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 

2.99 จัดเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 6) การศึกษามารดาของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมที่การศึกษาของมารดา อยูระหวาง 0-9 ป จัดเปนนักเรียนที่มารดามีการศึกษานอย และกลุมที่

การศึกษาของมารดา อยูระหวาง 10-18 ป จัดเปนนักเรียนที่มารดามีการศึกษามาก 7) การศึกษาบิดา

ของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่บิดามีการศึกษา อยูระหวาง 0-11 ป จัดเปนนักเรียนที่

บิดามีการศึกษานอย และกลุมที่บิดามีการศึกษา อยูระหวาง 12-18 ป จัดเปนนักเรียนที่บิดามี

การศึกษามาก 8) เงินเดือนที่นักเรียนไดรับไปโรงเรียน แบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมนักเรียนที่

ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียน อยูระหวาง 100-2,000 บาท จัดเปนนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุม

นักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียน อยูระหวาง 2,000-8,000 บาท จัดเปนนักเรียนที่เงินเดือนมาก 

9) สายวิชาที่นักเรียนเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ นักเรียนสายวิทย และนักเรียนสายศิลป 10) 

อาชีพมารดาของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มารดาที่ไมมีเงินเดือนประจํา และ

กลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา (รวมอาชีพคาขาย) 11) อาชีพบิดาของนักเรียน แบงออกเปน 

2 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่บิดามีเงินเดือนประจํา 

(รวมอาชีพคาขาย) 12) พ้ืนที่เรียนของนักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนในกรุงเทพฯ 

และกลุมนักเรียนในตางจังหวัด 13) กลุมการจัดกระทํา แบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุม 100% คือ 

กลุมที่นักเรียนไดอานสารชักจูง และเขียนชักจูง กลุม 50%  (A) คือ กลุมที่อานสารชักจูงอยางเดียว 

กลุม 50% (B) คือ กลุมที่เขียนชักจูงอยางเดียว และ กลุม 0% คือ กลุมควบคุม 
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 ในสวนของผลการทํานายความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู และความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยู  อยูในตารางที่ 78 ในภาคผนวก ข 

 

3.4.1 ผลการทํานาย ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

และกลุมตัวแปรสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 เมื่อนําคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 

แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยเริ่มวิเคราะหผลจากทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ไดแก 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกที่มีตอบทความ ผลการ

วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.9) พบวา จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัวแปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดี

ตอโรงไฟฟานิวเคลียรได 7.7 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ ความไววางใจผูอ่ืน 

สุขภาพจิต และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .15,  .12 และ .12 หมายความวา 

นักเรียนที่ยิ่งมีความไววางใจผูอ่ืนมาก ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

มาก แลวนั้น นักเรียนผูนั้นเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.9) พบวากลุมตัวทํานายจิตลักษณะเดิมทั้ง 

4 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากที่สุดคือ กลุมควบคุม โดย

ทํานายได 14.6% มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ

สุขภาพจิต ซ่ึงมีคาเบตา คือ .29 และ .19 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมาก และยิ่งมีสุขภาพจิตดีมากแลวนั้น นักเรียนผูนั้นเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียรมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมาคือ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูง

และเขียนชักจูง (กลุม 100%) ทํานายได 14.2 % มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ 

สุขภาพจิต และการไววางใจผูอ่ืน ซ่ึงมีคาเบตา คือ .25 และ .19 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่

ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก และยิ่งมีการไววางใจผูอ่ืนมาก แลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดี

ตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุม

นักเรียนที่เขียนชักจูงอยางเดียว (กลุม 50% B) ทํานายไดเพียง 3.6% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ 

คือ สุขภาพจิต มีคาเบตา คือ .17 ซ่ึงการแปรผลแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้มีขอแตกตางจาก

กลุมรวม คือ กลุมรวมมีตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่หนึ่ง คือ ความไววางใจผูอ่ืน ตางจากทั้งสามกลุม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 4.7% ถึง 14.0%   เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 9 คู คือ 1) กลุมนักเรียนที่มีพ่ี
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นองนอย และ กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก (5.9% และ 11.3% ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนที่เกรด

เฉลี่ยนอย และ กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก (5.6% และ 10.6% ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนที่บิดามี

การศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก (12.5% และ 6.5% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักเรียนสายวิทย และ กลุมนักเรียนสายศิลป (4.7% และ 12.5% ตามลําดับ) 5) กลุมนักเรียนที่บิดา

ไมมีเงินเดือนประจํา กับ กลุมนักเรียนที่บิดามีเงินเดือนประจํา (8.1% และ 14.0% ตามลําดับ)  

6) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง และ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว (14.2% 

และ 7.1% ตามลําดับ) 7) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง และกลุมนักเรียนที่เขียนชัก

จูงอยางเดียว (14.2% และ 3.6% ตามลําดับ) 8) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว และกลุม

ควบคุม (7.1% และ 14.6% ตามลําดับ) และ 9) กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงอยางเดียว และ กลุม

ควบคุม (3.6% และ 14.6% ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 

แบบรวม และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม ผลการวิเคราะห

ในกลุมรวม (ตารางที่ 3.9) พบวา สถานการณท้ัง 3 ตัวแปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียรได 12.2 % โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานทางสังคม 

และการรับรูขาวสาร ซ่ึงมีคาเบตาคือ .32 และ -.26 หมายความวา นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูปทัสถาน

ทางสังคมมาก และยิ่งมีการรับรูขาวสารนอยแลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.9) พบวากลุมตัวทํานายสถานการณท้ัง 3 

ตัวแปรนี้ สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากที่สุดคือ กลุมนักเรียนที่มารดามี

เงินเดือนประจํา โดยทํานายได 20.4% มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสาร 

การรับรูปทัสถานทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ซ่ึงมีคาเบตา คือ -

.41, .32 และ .15 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูขาวสารนอย ยิ่งมีการรับรู

ปทัสถานทางสังคมาก และยิ่งไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมากแลวนั้น 

นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการ

ทํานายสูงรองลงมาคือ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว ทํานายได 18.7% มีลําดับตัวทํานาย

เรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม ซ่ึงมีคาเบตา คือ -.36 

และ .32 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูขาวสารนอย และยิ่งมีการรับรูปทัสถาน

ทางสังคมมาก แลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และ

กลุมที่สถานการณท้ัง 3 ตัวทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย ทํานายได 
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ตารางที่ 3.9  ผลการทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใชกลุมจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 
ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม ( 1,2,3,4 ) ชุด 2 สถานการณ ( 5,6,7) ชุด3 จิตลักษณะเดิม และสถานการณ (1,2,3,4,5,6,7) 

กลุม จํานวนคน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

%  

แตกตาง 

รวม 642  7.7  3, 2, 1  .15, .12, .12  12.2  7, 6  .32, -.26  16.9  6, 7 , 3, 1, 2  -.28, .24, .14, .10, .08  4.7 

ชาย 227  10.3  3, 1  .22, .17  15.4  6, 7  -.33, .33  23.6  6, 3, 7, 1  -.37, .24, .23, .13  8.2* 

หญิง 414  6.4  3, 2, 4  .13, .12, .10  10.2  7, 6  .31, -.20  13.2  7, 6, 3  .27, -.21, .13  3.0 

อายุนอย 311  6.3  3, 1  .15, .13  15.3  7, 6  .34, -.32  17.7  6, 7, 1  -.32, .31, .12  2.4 

อายุมาก 316  8.1  3, 2  .20, .13  9.8  7, 6  .29, -.22  16.4  6, 7, 3, 1  -.27, .21, .21, .12  6.6* 

ลูกคนแรก 364  7.4  1, 3  .19, .13  14.0  7, 6  .31, -.31  18.8  6, 7, 1, 3  -.33, .23, .16, .13  4.8 

ไมใชลูกคนแรก  276  10.3  3, 2  .19, .19  10.5  7, 6  .32, -.19  16.2  7, 6, 3,2  .23 , -.19, .17, .13  5.7* 

มีพี่นองนอย 306  5.9  3  .19  10.3  6, 7  -.28, .26  15.7  6, 7, 1, 3  -.32, .19, .17, .12  5.4* 

มีพี่นองมาก 224  11.3  3  .21, .12  12.0  7, 6  -.19, .33  17.5  7, 6, 3, 2  .24, -.18, -.16, .15  5.5* 

เกรดเฉลี่ยนอย  315  5.6  3  .22  12.1  7, 6  .30, -.27  15.7  6, 7, 3  -.29, .25, .20  3.6 

เกรดเฉลี่ยมาก 298  10.6  2, 1  .22, .18  11.5  7, 6  .32, -.25  18.1  6, 7, 2, 1  -.25, .24, .18, .16  6.6* 

มารดามีการศึกษานอย  299  7.9  3  .25  7.7  6, 7  -.24, .23  14.4  6, 3, 7  -.25, .24, .17  6.7* 

มารดามีการศึกษามาก  271  8.5  2, 1  .19, .18  15.5  7, 6  .36, -.28  20.4  7, 6, 1, 2  .30, -.29, .17, .13  4.9 

บิดามีการศึกษานอย  242  12.5  3, 2  .27, .14  3.2  -  -  15.9  3, 6, 1  .30, -.17, .16  3.4 

บิดามีการศึกษามาก  299  6.5  3.2  .15, .13  17.0  7, 6  .34, -.31  20.0  6, 7, 3  -.30, .31, .13  3.0 

เงินเดือนนอย 390  8.7  3, 1, 2  .16, .15, .10  11.5  7, 6  .32, -.22  16.2  6, 7, 3, 1  -.25, 23, .16, .15  4.7 

เงินเดือนมาก 235  7.1  2, 3  .16, .15  14.7  6, 7  -.32, .31  19.9  6, 7, 3  -.34, .24, .19  5.2* 

สายวิทย 338  4.7  3, 1   .14, .11  12.7  7, 6  .32, -.29  15.2  6, 7, 3  -.29, .29, .12  2.5 

สายศิลป 303  12.5  3, 2  .25, .16  11.7  7, 6  .30, -.23  19.9  6, 3, 7, 1  -.25, .23, .22, .13  7.4* 
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ตารางที่ 3.9 (ตอ) 

 
ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม ( 1,2,3,4 ) ชุด 2 สถานการณ ( 5,6,7) ชุด 3 จิตลักษณะเดิม และสถานการณ (1,2,3,4,5,6,7) 

กลุม จํานวนคน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

%  

แตกตาง 

มารดาไมมีเงินเดือนประจํา  363  7.5  3, 2  .17, .14  8.5  7, 6  .28, -.18  13.8  7, 6, 3, 2  .23, -.19, .16, -.10  5.3* 

มารดามีเงินเดือนประจํา  235  5.9  2  .19  20.4  6, 7, 5  -.41, .32, .15  22.7  6, 7, 5  -.41, .32, .15  2.3 

บิดาไมมีเงินเดือนประจํา  294  8.1  3, 1  .18, .18  9.0  7, 6  .26, -.23  16.7  6, 7, 3, 1  -.26, .21, .19, .16  7.7* 

บิดามีเงินเดือนประจํา  266  14.0  3, 4, 2  .21, .16, .15  14.2  7, 6, 5  .31, -.25, .14  22.2  6, 3, 7, 4, 5  -.27, .21, .21, .16, .11  8.0* 

รร.ในกทม. 438  6.7  2, 3, 1  .15, .12, .11  14.0  7, 6  .31, -.30  17.5  6, 7, 3, 2  -.30, .26, .16, .10  3.5 

รร.ในตจว. 203  9.8  3, 1  .21, .15  9.5  7, 6  .31, -17  16.1  6, 7, 3, 1  -.23, .22, .21, .15  6.3* 

กลุม 100 % 154  14.2  2, 3  .25, .19  14.0  7  .37  19.0  7, 2  .29, .21 4.8 

กลุม 50 %  (A) 161  7.1  3  .22  18.7  6, 7  -.36, .32  22.3  6, 7, 3  -.37, .27, .19  3.6 

กลุม 50 %  (B) 156  3.6  2  .17  11.1  6,7  -.30, .21  15.5  6, 7, 2  -.31, .19, .18  4.4 

กลุม 0% 168  14.6  1, 2  .29, .19  6.6  7, 6  .26, -.19  18.3  1, 2, 6  .31, .20, -.15  3.7 

 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ .05  และ * แสดงวาแตกตางกันอยางนอย 5 %  

 

ตัวทํานายที่สําคัญ    

1 =  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน     4 =  ความรูสึกที่มีตอบทความ    7 =  การรับรูปทัสถานทางสังคม 

2 =  สุขภาพจิต    5 =  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

3 =  ความไววางใจผูอื่น   6 =  การรับรูขาวสาร  

 

(1) กลุม 100 % คือ อานสารชักจูง เขียนชักจูง   (2) กลุม 50 % (A) คือ อานสารชักจูงอยางเดียว   (3) กลุม 50 % (B) คือ เขียนชักจูงอยางเดียว  (4) กลุม 0% คือ กลุมควบคุม       
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เพียง 3.2 % และไมพบตัวทํานายที่สําคัญอีกดวย ซ่ึงการแปรผลแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้ 

ตางจากกลุมรวมในประเด็นที่กลุมรวมมีตัวแปรการรับรูปทัสถานทางสังคมเปนตัวทํานายลําดับที่

หนึ่งในขณะที่ท้ังสามกลุมไมไดผลดังกลาว 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 6.6 ถึง 17.0 เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นต

ทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 9 คู คือ 1) กลุมนักเรียนชาย และ กลุม

นักเรียนหญิง (15.4% และ 10.2% ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนที่อายุนอย และ กลุมนักเรียนที่อายุ

มาก (15.3% และ 9.8% ตามลําดับ)  3) กลุมนักเรียนที่มารดามีการศึกษานอย และ กลุมนักเรียนที่

มารดามีการศึกษามาก (7.7% และ 15.5% ตามลําดับ) 4) กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย และ 

กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก (3.2  % และ 17.0% ตามลําดับ) 5) กลุมนักเรียนที่มารดาไมมี

เงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา (8.5% และ 20.4% ตามลําดับ) 6) กลุม

นักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่บิดามีเงินเดือนประจํา (9.0% และ 14.2% 

ตามลําดับ) 7) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง และกลุมควบคุม (14.0% และ 6.6% 

ตามลําดับ) 8) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว และ กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงอยางเดียว 

(18.7% และ 11.1% ตามลําดับ) และ 9) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว และ กลุมควบคุม 

(18.7% และ 6.6% ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ

แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 ซึ่งเปนการรวมชุดตัวทํานายที่ 1 คือ จิตลักษณะ

เดิม 4 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกที่

มีตอบทความ รวมกับชุดตัวทํานายที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 

7 ตัวแปร ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.9) พบวา จิตลักษณะเดิมและสถานการณ ท้ัง 7 ตัว

แปร สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรได 16.9% โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมาก

ไปนอย คือ การรับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทางสังคม ความไววางใจผูอ่ืน ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน และสุขภาพจิต ซ่ึงมีคาเบตาคือ -.28, .24, .14, .10 และ .08 หมายความวา นักเรียนที่ยิ่งมี

การรับรูขาวสารนอย ยิ่งมีการรับรูปทัสถานทางสังคมมาก ยิ่งมีการไววางใจผูอ่ืนมาก ยิ่งมีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนมาก และยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก แลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.9) พบวากลุมตัวทํานายจิตลักษณะเดิม

และสถานการณ ทั้ง 7 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากที่สุด คือ 

กลุมนักเรียนชาย โดยทํานายได 23.6% มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสาร 
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การไววางใจผูอ่ืน การรับรูปทัสถานทางสังคม และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตา คือ  

-.37, .24, .23 และ .13 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งรับรูขาวสารนอย ยิ่งมีความไววางใจ

ผูอ่ืนมาก ยิ่งมีการรับรูปทัสถานทางสังคมมาก และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก แลวนั้น 

นักเรียนผูน้ันยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการ

ทํานายสูงรองลงมาคือ กลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา ทํานายได 22.7% มีลําดับตัวทํานาย

เรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล ซ่ึงมีคาเบตา คือ -.41, .32 และ .15 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่ง

รับรูขาวสารนอย ยิ่งมีการรับรูปทัสถานทางสังคมมาก และยิ่งมีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน

และใชเหตุผลมาก แลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และ

กลุมที่ตัวทํานายทั้ง 7 ตัว ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักเรียนที่หญิงทํานายไดเพียง 13.2% โดยมี

ตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานทางสังคม การรับรูขาวสาร และความ

ไววางใจผูอ่ืน ท้ังนี้การแปรผลของกลุมตัวทํานายที่ทํานายไดมากที่สุด และที่ทํานายไดลําดับ

รองลงมา มีตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่หนึ่งเหมือนกับกลุมรวม คือ การรับรูขาวสาร ในขณะที่กลุม

ตัวทํานายที่ทํานายไดนอยที่สุด มีการรับรูปทัสถานทางสังคมเปนตัวทํานายลําดับที่หนึ่ง 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 14.4 ถึง 22.3 เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นต

ทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู คือ 1) กลุมนักเรียนชาย และ กลุม

นักเรียนหญิง (23.6% และ 13.2% ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนที่มารดาการศึกษานอย และกลุม

นักเรียนที่มารดาการศึกษามาก (14.4% และ 20.4% ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนที่มารดาไมมี

เงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา (13.8% และ 22.7% ตามลําดับ) และ 

4) กลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่บิดามีเงินเดือนประจํา (13.8% และ 

22.7% ตามลําดับ) 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร มีตัวทํานายที่

สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับจากมากไป

นอย คือ ความไววางใจผูอ่ืน สุขภาพจิต และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 2) ตัวทํานายที่สําคัญใน

ชุดสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสทางสังคม และการรับรูขาวสาร 3) ตัว

ทํานายที่สําคัญในชุดตัวทํานายจิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

การรับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทางสังคม การไววางใจผูอ่ืน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ

สุขภาพจิต 4) ตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากกวา ตัว

ทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 อยางนอย 5% ผลเชนนี้พบในกลุมยอย 13 กลุม คือ 1) กลุมนักเรียนชาย 

2) กลุมนักเรียนที่มีอายุมาก 3) กลุมนักเรียนที่ไมเปนลูกคนแรก 4) กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย  
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5) กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองมาก 6) กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยมาก 7) กลุมนักเรียนที่มารดามีการศึกษา

นอย 8) กลุมนักเรียนที่เงินเดือนมาก 9) กลุมนักเรียนสายศิลป 10) กลุมนักเรียนที่มารดาไมมี

เงินเดือนประจํา 11) กลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา 12) กลุมนักเรียนที่บิดามีเงินเดือน

ประจํา และ 13) กลุมนักเรียนในตางจังหวัด 

 

3.4.2 ผลการทํานาย ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะ

เดิมและสถานการณ เปนตัวทํานาย 

ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร หมายถึง ความพรอม ความยินดี หรือการหลีกเลี่ยงที่

จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรในรูปแบบตางๆ นักเรียนที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีความ

พรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาก 

เมื่อนําคะแนนความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร มาวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบ

รวมและแบบเปนขั้น โดยเริ่มวิเคราะหผลจากตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ไดแก 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกที่มีตอบทความ ผลการ

วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.10) พบวา จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัวแปร สามารถทํานายความพรอม

ท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรได 1.1%  มีความรูสึกที่มีตอบทความ เปนตัวทํานายหนึ่งตัว ซ่ึงมีคาเบตา 

คือ .08 หมายความวา นักเรียนที่ยิ่งมีความรูสึกที่ดีตอบทความมาก นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีความ

พรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.10) พบวากลุมตัวทํานายจิตลักษณะเดิม

ทั้ง 4 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากที่สุด คือ กลุมนักเรียนที่

อานสารชักจูงอยางเดียว โดยทํานายได 5.4% มีสุขภาพจิตเปนตัวทํานายหนึ่งตัว ซึ่งมีคาเบตา คือ  

-.19โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีสุขภาพจิตดีนอย นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูมีความพรอมที่

จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักเรียนที่

ไมเปนลูกคนแรก ทํานายได 3.8  % มีความรูสึกที่มีตอบทความเปนตัวทํานายหนึ่งตัว ซ่ึงมีคาเบตา 

คือ .15 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีความรูสึกที่ดีตอบทความมาก นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผู

ท่ีมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมตัวทํานายจิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัวที่

ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักเรียนที่มารดามีการศึกษามาก ทํานายไดเพียง 0.1 % และยังไมพบตัว

ทํานายที่สําคัญ ซ่ึงการแปลผลของแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมพบวามีเพียงกลุมนักเรียนที่ไม

เปนลูกคนแรก ท่ีมีผลเหมือนกับกลุมรวม คือ มีความรูสึกที่มีตอบทความเปนตัวทํานายลําดับที่หนึ่ง 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 0.3 ถึง 3.5 เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นต

ทํานายในกลุมยอยดวยกัน ไมพบคูท่ีแตกตางกันเกิน 5% เมื่อนําคะแนนความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา
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นิวเคลียรมาวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวม และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ 

สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และ

การรับรูปทัสถานทางสังคม ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.10) พบวา สถานการณท้ัง 3 ตัว

แปร สามารถทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรได 17.4 %  มีการรับรูขาวสารเปนตัว

ทํานายหนึ่งตัว ซึ่งมีคาเบตาคือ .41 หมายความวา นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูขาวสารมากแลวนั้น 

นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.10) พบวากลุมตัวทํานายสถานการณท้ัง 

3 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากที่สุด คือ กลุมนักเรียนชาย 

โดยทํานายได 28.9% มีการรับรูขาวสารเปนตัวทํานายหนึ่งตัว ซ่ึงมีคาเบตา คือ .53 โดยแปลผล

เพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูขาวสารมาก นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมาคือ กลุมนักเรียนที่

มารดามีเงินเดือนประจํา ทํานายได 28.2% มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรู

ขาวสาร และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ซ่ึงมีคาเบตา คือ .53 และ -.13 โดย

แปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูขาวสารมาก และยิ่งมีการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผลนอยแลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร

มากดวย และกลุมที่สถานการณ ท้ัง 3 ตัว ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและ

เขียนชักจูง (กลุม 100%)  โดยทํานายไดเพียง 5.6 % มีการรับรูขาวสารเปนตัวทํานายหนึ่งตัว มีคา

เบตา คือ .21 ซ่ึงแปลผลของแตละตัวทํานายทั้งสามกลุมเหมือนกับกลุมรวม ยกเวนตัวทํานายรอง

จากอันดับหนึ่ง ท่ีพบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลเปนตัวทํานายเชนกัน ซ่ึง

กลุมอื่นไมพบ 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 9.8 ถึง 25.3 เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นต

ทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุมนักเรียนชาย และ กลุม

นักเรียนหญิง (28.9% และ 9.8% ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ กลุม

นักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา (11.5% และ 28.2% ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูง

และเขียนชักจูง และ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว (5.6% และ 21.8% ตามลําดับ) 4) กลุม 

นักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง และ กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงอยางเดียว (5.6% และ 25.3% 

ตามลําดับ) และ 5) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง และ กลุมควบคุม (5.6% และ 

21.0% ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 3.10  ผลการทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใชกลุมจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 

 
ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม ( 1,2,3,4 ) ชุด 2 สถานการณ ( 5,6,7) ชุด 3 จิตลักษณะเดิม และสถานการณ (1,2,3,4,5,6,7) 

กลุม จํานวนคน 
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

%  

แตกตาง 

รวม 642  1.1  4  .08   17.4  6  .41   18.2  6,  3  .42,  -.07   0.8  

ชาย 226   0.9   -   -   28.9  6   .53   31.2  6,  3   .56,  -.11   2.3  

หญิง 415  1.6  -  - 9.8  6, 7  .33, -.10  10.8  6, 7  .33, -.11  1.0 

อายุนอย 310  2.0  -  - 17.3  6, 5  .40, -.13  18.7  6, 5  .40, -.13  1.4 

อายุมาก 317   1.4   -   -   19.8  6   .44   22.1  6,  3   .47,  -.14   2.3  

ลูกคนแรก 364   0.6   -   -   16.6  6   .39   17.8  6,  3   .41,  -.11   1.2  

ไมใชลูกคนแรก  276  3.8  4  .15   20.0  6  .45   21.3  6   .45   1.3  

มีพี่นองนอย 306   1.4   -   -   19.3  6   .44   19.6  6   .44   0.3  

มีพี่นองมาก 224   3.4   -   -   16.1  6   .39   18.3  6   .39   2.2  

เกรดเฉลี่ยนอย  314   1.2   -   -   19.3  6   .44   20.6  6   .44   1.3  

เกรดเฉลี่ยมาก  299   2.2   -   -   15.6  6   .39   16.9  6   .39   1.3  

มารดามีการศึกษานอย  298   2.4   -   -   18.7  6   .42   20.0  6   .42   1.3  

มารดามีการศึกษามาก  272   0.1   -   -   19.2  6   .43   19.5  6   .43   0.3  

บิดามีการศึกษานอย  242   2.7   -   -   15.4  6   .39   18.2  6,  3   .42,  -.14   2.8  

บิดามีการศึกษามาก  299   0.4   -   -   20.3  6   .44   20.5  6   .44   0.2  

เงินเดือนนอย  390   1.1   -   -   16.8  6   .40   17.5  6   .40   0.7  

เงินเดือนมาก  235   0.8   -   -   19.4  6   .44   20.7  6   .44   1.3  

สายวิทย 338   0.9   -   -   17.6  6   .41   18.0  6   .41   0.4  

สายศิลป 303  3.1  -  - 18.0  6  .42  20.6  6, 3, 4  .43, -.15, .11  2.6 
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ตารางที่ 3.10 (ตอ) 

 
ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม ( 1,2,3,4 ) ชุด 2 สถานการณ ( 5,6,7) ชุด 3 จิตลักษณะเดิม และสถานการณ 

(1,2,3,4,5,6,7) กลุม จํานวนคน 

% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

%  แตกตาง 

มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 363   1.1  -   -   11.5  6   .36   12.3  6   .34   0.8  

มารดามีเงินเดือนประจํา  235  1.9  -  -  28.2  6, 5  .53, -.13  28.9  6, 5  .53, -.13  0.7 

บิดาไมมีเงินเดือนประจํา  293  1.6  -  -  17.8  6  .42  19.4  6, 1  .42, -.11  1.6 

บิดามีเงินเดือนประจํา  267  3.0  -  -  15.2  6  .38  18.8  6, 3  .41, -.19  3.6 

รร.ในกทม.  438  0.7  -  -  18.8  6  .43  19.3  6  .43  0.5  

รร.ในตจว.  203  2.0  -  -  15.0  6  .37  16.5  6  .37  1.5  

กลุม 100 % 154  3.7  -  -  5.6  6  .21  9.4  6  .21 3.8 

กลุม 50 %  (A) 162  5.4  2  -.19  21.8  6  .45  25.5  6, 2  .45, -.18  3.7 

กลุม 50 %  (B) 155  3.5  4  .17  25.3  6  .49  26.1  6  .49 0.8 

กลุมควบคุม 168  2.8  4  .16  21.0  6  .46  21.8  6  .46  0.8  

 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ .05  และ * แสดงวาแตกตางกันอยางนอย 5 %  

ตัวทํานายที่สําคัญ    

1 =  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน     4 =  ความรูสึกที่มีตอบทความ    7 =  การรับรูปทัสถานทางสังคมของคนรอบขาง 

2 =  คือ สุขภาพจิต   5 =  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

3 =  คือ ความไววางใจผูอื่น   6 =  การรับรูขาวสาร  

 

 (1) กลุม 100 % คือ อานสารชักจูง เขียนชักจูง    (2) กลุม 50 % (A) คือ อานสารชักจูงอยางเดียว   (3) กลุม 50 % (B) คือ  เขียนชักจูงอยางเดียว  (4) กลุมควบคุม       

99 
 



100 
 

เมื่อนําคะแนนความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบ

รวม และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 ซ่ึงเปนการรวมชุดตัวทํานายที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 

ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความไววางใจผูอื่น และความรูสึกที่มีตอ

บทความ กับชุดตัวทํานายที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน

และใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 7 ตัวแปร 

ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.10) พบวา จิตลักษณะเดิมและสถานการณท้ัง 7 ตัวแปร 

สามารถทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรได 18.2% โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมาก

ไปนอย คือ การรับรูขาวสาร และการไววางใจผูอ่ืน ซ่ึงมีคาเบตาคือ .42 และ -.07 หมายความวา 

นักเรียนที่ยิ่งมีการรับรูขาวสารมาก และยิ่งมีการไววางใจผูอ่ืนนอย แลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ี

มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.10) พบวากลุมตัวทํานายจิตลักษณะเดิม

และสถานการณทั้ง 7 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรไดมากที่สุด 

คือ กลุมเพศชาย โดยทํานายได 31.2% มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสาร 

และการไววางใจผูอ่ืน ซ่ึงมีคาเบตา คือ .56 และ -.11 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งรับรู

ขาวสารมาก และยิ่งมีความไววางใจผูอ่ืนนอย แลวนั้น นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมาคือ กลุมนักเรียนที่

มารดามีเงินเดือนประจํา ทํานายได 28.9% มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรู

ขาวสาร และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ซึ่งมีคาเบตา คือ .53 และ -.13 โดย

แปลผลเพิ่มเติมไดวา นักเรียนที่ยิ่งรับรูขาวสารมาก และยิ่งมีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ

ใชเหตุผลนอย แลวนั้น นักเรียนผูนั้นเปนผูท่ีมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย และ

กลุมที่ตัวทํานายทั้ง 7 ตัว ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง โดย

ทํานายไดเพียง 9.4 % มีการรับรูขาวสารเปนตัวทํานาย คาเบตา คือ .21 ซ่ึงการแปรผลของแตละตัว

ทํานายของทั้งสามกลุมเหมือนกับกลุมรวมในประเด็นที่ มีตัวทํานายลําดับที่หนึ่งเหมือนกัน คือ การ

รับรูขาวสาร 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 10.8 ถึง 26.1 เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นต

ทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูท่ีแตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุมนักเรียนชาย และ กลุม

นักเรียนหญิง (31.2% และ 10.8% ตามลําดับ) 2) กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 

กลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา (12.3% และ 28.9% ตามลําดับ) 3) กลุมนักเรียนที่อานสาร

ชักจูงและเขียนชักจูง และ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงอยางเดียว (9.4% และ 25.5% ตามลําดับ) 
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และ 4) กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง และ กลุมนักเรียนที่เขียนชักจูงอยางเดียว 

(9.4% และ 26.1% ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร มีตัวทํานายที่

สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม คือ ความรูสึกที่มีตอ

บทความ 2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณ คือ การรับรูขาวสาร 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดตัว

ทํานายจิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสาร และความ

ไววางใจผูอ่ืน อยางไรก็ตามไมพบวามีตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายความพรอมที่จะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียรไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 อยางนอย 5% นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวทํานาย

ท่ีทํานายไดมากที่สุด รองลงมา และทํานายไดนอยที่สุด ของชุดตัวทํานายที่ 2 สถานการณ และชุด

ตัวทํานายที่ 3 การรวมชุดตัวทํานายที่ 1 และ 2 เหมือนกัน คือ กลุมนักเรียนชาย กลุมนักเรียนที่

มารดามีเงินเดือนประจํา และ กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและเขียนชักจูง ตามลําดับ 

 

3.5 ปริมาณการจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 

  การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร คือการที่นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีโรงไฟฟานิวเคลียร และมี

ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร ในสวนนี้จึงไดทําการวิเคราะหขอมูล 2 ดาน ไดแก ทัศนคติท่ี

ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

ทัศนคติ ใชเกณฑคามัธยฐาน แบงคนเปน 2 กลุม ไดแก นักเรียนที่ทัศนคติดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร

มาก มีจํานวน 335 คน (รอยละ 51.70) และนักเรียนที่ทัศนคติดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรนอย มีจํานวน 

313 คน (รอยละ 48.3) ในสวนของความพรอม ใชเกณฑคามัธยฐาน แบงคนเปน 2 กลุม ไดแก 

นักเรียนที่มีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาก  มีจํานวน 339 คน (รอยละ 52.4) และนักเรียน

ท่ีมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรนอย มีจํานวน 308 คน (รอยละ 47.60) ทั้งนี้นักเรียนที่มี

การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในระดับมาก คือ นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีมากตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

และมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย มีจํานวน 98 คน (รอยละ 57.6 ) และ นักเรียนที่

ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในระดับที่นอย คือ นักเรียนที่มีทัศนคติท่ีดีนอยตอโรงไฟฟานิวเคลียร

และมีความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรนอยดวย มีจํานวน 72 คน (รอยละ 42.4 ) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant  analysis) 

แบบเปนขั้นตอน (Stepwise)  โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหรวม 8  ตัวแปร จาก 3 กลุมตัวแปร  

ไดแก 1) กลุมจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความไววางใจ

ผูอ่ืน และความรูสึกที่มีตอบทความ 2) กลุมสถานการณ  3  ตัวแปร คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
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สนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม และ 3) ตัวแปรความรูท่ี

ไดจากการอานสาร โดยจะทําการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม และ 28 กลุมยอย ซ่ึงแบงตามชีวสังคม

ภูมิหลัง และกลุมการทดลอง  คือ 1) แบงตามเพศของนักเรียน คือ กลุมเพศชาย และกลุมเพศหญิง 

2) แบงตามอายุของนักเรียน คือ กลุมนักเรียนที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 17 ป 1 เดือน จัดเปน

นักเรียนที่มีอายุนอย และกลุมนักเรียนที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 17 ป 1 เดือน จัดเปนนักเรียนที่มี

อายุมาก 3) แบงตามลําดับลูกคนที่ของนักเรียน แบงออกเปน 2  คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

และกลุมนักเรียนที่เปนลําดับลูกคนที่ 2-5 จัดเปนกลุมนักเรียนที่ไมเปนลูกคนแรก  4) แบงตาม

จํานวนพี่นองของนักเรียน (ไมรวมตัวนักเรียนเอง) แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีพ่ีนอง

นอย จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย และกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนอง 2-5 คน จัดเปนนักเรียนที่มีพ่ีนอง

มาก 5) แบงตามเกรดเฉลี่ยของนักเรียน คือ กลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.98 

จัดเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และกลุมนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 2.99 จัดเปน

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 6) แบงตามการศึกษามารดาของนักเรียน คือ กลุมที่การศึกษาของมารดา 

อยูระหวาง 0-9 ป จัดเปนนักเรียนที่มารดามีการศึกษานอย และกลุมที่การศึกษาของมารดา อยู

ระหวาง 10-17 ป จัดเปนนักเรียนที่มารดามีการศึกษามาก 7) แบงตามการศึกษาบิดาของนักเรียน คือ 

กลุมที่บิดามีการศึกษา อยูระหวาง 0-11 ป จัดเปนนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย และกลุมที่บิดามี

การศึกษา อยูระหวาง 12-17 ป จัดเปนนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก 8) แบงตามเงินเดือนที่นักเรียน

ไดรับไปโรงเรียน คือ กลุมนักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียน อยูระหวาง 100-2,000 บาท จัดเปน

นักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียนนอย และกลุมนักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียน อยู

ระหวาง 2,000-8,000 บาท จัดเปนนักเรียนที่ไดรับเงินเดือนไปโรงเรียนมาก 9) แบงตามสายวิชาที่

นักเรียนเรียน คือ นักเรียนที่เรียนสายวิทย และนักเรียนที่เรียนสายศิลป 10) แบงตามอาชีพมารดา

ของนักเรียน คือ กลุมมารดาที่ไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมมารดาที่มีเงินเดือนประจํา (รวมอาชีพ

คาขาย) 11) แบงตามอาชีพบิดาของนักเรียน คือ กลุมบิดาที่ไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมบิดาที่มี

เงินเดือนประจํา (รวมอาชีพคาขาย) 12) แบงตามพื้นที่เรียนของนักเรียน คือ กลุมที่เรียนในกรุงเทพฯ 

และกลุมที่เรียนในตางจังหวัด 13) แบงตามกลุมการทดลอง แบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุม 100% คือ 

กลุมที่นักเรียนไดอานสารชักจูง และเขียนชักจูง กลุม 50%  (A) คือ กลุมที่อานสารชักจูงอยางเดียว 

กลุม 50% (B) คือ กลุมที่เขียนชักจูงอยางเดียว และกลุม0% คือ กลุมควบคุม  

 จากผลการวิเคราะหจําแนกประเภท ในกลุมรวม (ตารางที่ 3.11) ปรากฏวา ตัวแปรจําแนก

ประเภทเหลานี้สามารถจําแนกนักเรียนที่มีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในปริมาณที่แตกตางกัน

ไดถูกตอง 73.2 % มีคา Eigen value เทากับ .27 Cannonical Corr. เทากับ .46 Wilk’s Lamda เทากับ 

.79  Chi –  square เทากับ 40.04 p< .000 โดยมีตัวแปรจําแนกที่สําคัญ ไดแก การรับรูขาวสาร การ
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รับรูปทัสถานทางสังคม และความรูสึกที่มีตอบทความ ซ่ึงคาคะแนนมาตรฐาน เทากับ .54, .45 และ 

.43 ตามลําดับ และปรากฏผลอีกวา ตัวแปรจําแนกเหลานี้ สามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟา

นิวเคลียรนอย ไดถูกตอง 84.7% และสามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก ไดถูกตอง 

58.9% 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในอีก 28 กลุมยอย (ตารางที่ 3.11) ปรากฏวา ในกลุมควบคุม ตัวแปร

จําแนกสามารถจําแนกไดถูกตองมากที่สุด คือ 92.3% มีคา Eigen  value เทากับ .83 Cannonical 

Corr. เทากับ .67  Wilk’s Lamda เทากับ .54  Chi  –  square เทากับ 28.79 p< .000 โดยมีตัวแปร

จําแนกที่สําคัญ ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผล และการรับรูขาวสาร ซ่ึงคาคะแนนมาตรฐาน เทากับ .58,  .52 และ .47 ตามลําดับ และ

ปรากฏผลอีกวา ตัวแปรจําแนกเหลานี้ สามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรนอย ได

ถูกตอง 100% และสามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก ไดถูกตอง 78.9% 

 สวนในกลุมนักเรียนที่อายุมาก ตัวแปรจําแนกสามารถจําแนกไดถูกตองมากเปนอันดับ

รองลงมา (ตารางที่ 3.11) คือ 79.5% มีคา Eigen  value เทากับ .41 Cannonical  Corr. เทากับ .54  

Wilk’s Lamda เทากับ .71  Chi – square เทากับ 29.02 p< .000 โดยมีตัวแปรจําแนกที่สําคัญ ไดแก 

การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม ซ่ึงคาคะแนนมาตรฐาน เทากับ .64 และ .60 

ตามลําดับ และปรากฏผลอีกวา ตัวแปรจําแนกเหลานี้ สามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟา

นิวเคลียรนอย ไดถูกตอง 44.8% และสามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก ไดถูกตอง 

55.2 % 

 และกลุมที่ตัวแปรจําแนกสามารถจําแนกไดถูกตองนอยที่สุด (ตารางที่ 3.11) คือ กลุม

นักเรียนอายุนอย 59.7%  มีคา Eigen value เทากับ .07 Cannonical Corr. เทากับ .26  Wilk’s Lamda 

เทากับ .93  Chi – square เทากับ 5.23 p< .000 โดยมีตัวแปรจําแนกที่สําคัญเพียง 1 ตัวแปร คือ การ

รับรูขาวสาร ซ่ึงคาคะแนนมาตรฐาน เทากับ 1.00 และปรากฏผลอีกวา ตัวแปรจําแนกเหลานี้

สามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรนอย ไดถูกตอง 45.9  % และสามารถจําแนกการ

ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก ไดถูกตอง 72.5 % 
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ตารางที่ 3.11  ผลการวิเคราะหจําแนกประเภท  เพื่อทํานายการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยใชจิตลักษณะเดิม  สถานการณ และกลุมการทดลอง เปนตัวแปร  

 จําแนก 
 

 การทํานาย คาสถิติ การทํานายสมาชิก  

กลุม จํานวนคน %  Original  

Classified 
ตัวทํานาย คะแนนมาตรฐาน Eigenvalue  

Cannonical 

Corr. 

Wilk’s 

Lamda 
Chi - square 

ยอมรับรฟน.นอย 

 (% ทํานายถูกตอง) 

ยอมรับรฟน.มาก 

(% ทํานายถูกตอง) 

รวม 
170  73.2  6, 7, 4  .54, .45, .43  .27  .46  .79  40.04  83(84.7)  43(58.9) 

ชาย 62  79.0  7,  8  .83,  .56   .45   .56  .69  22.02   39(90.7)   10(52.6)  

หญิง 108  67.0  4,  6  .72,  .58   .15   .37   .87  15.15   36(65.5)   37(68.5)  

อายุนอย 77  59.7  4   1.00   .07   .26  .93  5.23   17(45.9)   29(72.5)  

อายุมาก 87  79.5  6,  7  .64,  .60   .41   .54  .71  29.02   54(44.8)   16(55.2)  

ลูกคนแรก 94  71.6  7,  8  .76,  .54   .23   .43  .81  19.12   38(76.0)   30(66.7)  

ไมใชลูกคนแรก 75  73.3  6,  1  .81,  .51   .34   .50  .75  20.87   39(83.0)   16(57.1)  

พ่ีนองนอย 6  77.6  7,  8  .71,  .62   .42   .54  .76  25.55   27(73.0)   32(82.1)  

พ่ีนองมาก 63  74.6  6,  1  .78,  .54   .31   .49  .76  16.13   38(88.4)   9(45.0)  

เกรดเฉลี่ยนอย 92  68.5  7,  8  .78,  .53   .26   .45  .79  20.56   47(83.9)   16(44.4)  

เกรดเฉลี่ยมาก 68  72.5  6, 2, 4 .65, .53, .45 .56  .60  .64  28.66   26(74.3)   24(70.6)  

มารดากศษ.นอย 85  73.3  8, 1, 6  .60, .51, .46  .47  .56  .68  31.36  36(78.3)  27(67.5) 

มารดากศษ.มาก 64  70.3  7  1.00   .37  .52  .73  19.54  26(72.2)  19(67.9)  

บิดากศษ.นอย 71  77.5  6,  1  .73,  .55  .42  .54  .70  23.80  35(87.5)  20(64.5)  

บิดากศษ.มาก 69  62.9  6  1.00  .11  .31  .90  6.76  36(85.7)  8(28.6)  

มารดาไมมีเงินเดือน ปจ.  93  76.3  6, 3, 4, 8  .59, .46, .43, .41  .47  .57  .68  34.52  35(76.1)  36(76.6) 
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ตารางที่ 3.11 (ตอ) 

 
 การทํานาย คาสถิติ การทํานายสมาชิก กลุม 

จํานวนคน %  Original  

Classified 
ตัวทํานาย คะแนนมาตรฐาน Eigenvalue  

Cannonical 

Corr. 

Wilk’s 

Lamda 
Chi - square 

ยอมรับรฟน.นอย 

 (% ทํานายถูกตอง) 

ยอมรับรฟน.มาก 

(% ทํานายถูกตอง) 

มารดามีเงินเดือน ปจ.  63  71.4  7  1.00   .11  .31  .90  6.25   37(92.5)  8(34.8)  

บิดาไมมีเงินเดือน ปจ.  79  75.9  6,  3  .68,  .60   .33  .50  .75  21.85   38(84.4)  22(64.7)  

บิดามีเงินเดือน ปจ. 74  74.3  4, 1  .75, .66 .33  .50  .75  20.09  35(79.5)  20(66.7) 

เงินเดือนนอย 105  71.7  6,  1  .63,  .61  .26  .46  .79  24.0  41(81.7)  27(58.7)  

เงินเดือนมาก 58  75.9  7,  2  .79,  .63  .43  .56  .70  19.67  23(74.2)  21(77.8)  

สายวิทย 83  73.5  7  1.00  .16  .37  .86  11.75  41(85.4)  20(57.1)  

สายศิลป 87  75.0  6, 1, 8  .55, .56, .54  .50  .58  .67  33.64  40(80.0)  26()68.4 

กทม.  112  69.9  7  1.00 .14  .35  .88  14.54   51(81.0)   28(56.0)  

ตจว.  58  72.4  6  1.00 .32  .49  .76  15.26   29(82.9)   13(56.5)  

กลุม 100% 40  67.5  7  1.00 .24  .44  .81  7.95   17(77.3)   10(55.6)  

กลุม 50% (A) 41  63.4  7  1.00 .11  .32  .9  4.07   7(38.9)   19(82.6)  

กลุม 50% (B) 38  68.4  7,8  .80, .75 .34  .50  .75  10.27  21(84.0)  5(38.5) 

กลุมควบคุม 51  92.3  1, 5, 6  .58, ,52, .47  .83  .67  .54  28.79  33(100.0)  15(78.9) 

 

หมายเหตุ :          * p  .05 , ** p  .01 , *** p  .001 
 

สัญลักษณตัวทํานาย   

1 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 4 = ความรูสึกที่มีตอบทความ 7 =  การรับรูปทัสถานทางสังคม 

2 = สุขภาพจิต 5 =  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 8 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร 

3 = ความไววางใจผูอื่น 6 =  การรับรูขาวสาร  
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 สําหรับในกลุมยอยอื่นๆ ตัวแปรจําแนกเหลานี้ สามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟา

นิวเคลียรของนักเรียนในปริมาณที่แตกตางกันไดถูกตองระหวาง 62.9 ถึง 79.0 

 

3.6  การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนของจิตลักษณะเดิม และสถานการณ ท่ีมีตอการยอมรับ

โรงไฟฟานิวเคลียร 

 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  จะไดใชวิธีการทดสอบโมเดลแบบใชคาสังเกต (Observe 

variables) และทําการวิเคราะหขอมูลดิบจากกลุมตัวอยาง จํานวน 205 คน  เมื่อนํามาตรวจสอบ

ความสมบูรณถูกตองแลว  มีจํานวนขอมูลที่ใชไดจริงและเปนขอมูลเริ่มตนในการทดสอบโมเดล

ครั้งนี้ คือ  จํานวน 205 คน  ผลการทดสอบพบวาโมเดลตั้งตนตามสมมติฐาน ไมมีความกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษ  จึงไดทําการปรับโมเดล  และไดโมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ  โดยมีดัชนีความกลมกลืน ดังตารางที่ 3.12 และมีคาอิทธิพลทางตรงและทางออม ดัง

ตารางที่ 3.13  และภาพที่ 3.5  

 

ตารางที่ 3.12  ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแลว (กลุมรวม N= 205 คน) 

 

คาสถิติ เกณฑพิจารณา คาสถิติในโมเดล (กลุมรวม) 

NFI มากกวา .90 0.97 

GFI มากกวา .90 0.98 

AGFI มากกวา .90 0.91 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 = 21.61,  p-value = 0.12 ,   

df = 15 

SRMR นอยกวา .05 0.04 

CFI มากกวา .90 .99 

RMSEA นอยกวา .06 0.05 

 

จากโมเดลที่ปรับแลวปรากฏวา  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ไดรับอิทธิพลทางตรง

จากตัวแปรเชิงเหตุ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  1) การอานสารชักจูง  (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ .42) 2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20) 3) ความไววางใจ

ผูอ่ืน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล  เทากับ -.17) 4) การรับรูขาวสาร (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .15) 
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และ 5) การรับรูปทัสถานทางสังคม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .11) โดยอาจกลาวไดวา

นักเรียนที่ไดอานสารชักจูง  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ยิ่ง

มีการรับรูขาวสารมาก  ยิ่งมีการรับรูปทัสถานทางสังคมมาก นักเรียนเหลานี้ก็ยิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน

ของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรได 31.8% 

 สวนความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  

เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 

.32 2) การอานสารชักจูง (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ -.29) และ 3) การรับรูขาวสาร (คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล  เทากับ -.04) โดยอาจกลาวไดวา นักเรียนที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

มาก ไมไดอานสารชักจูง  ยิ่งมีการรับรูขาวสารมาก  นักเรียนเหลานี้ก็ยิ่งมีความพรอมที่จะมี

โรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน

ของพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียรได 21.1% 

 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู  ไดรับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้ 1) ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .47) 2) การรับรูขาวสาร (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ -.15) และ 

3) ความรูสึกที่มีตอบทความ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล  เทากับ -.07)  โดยอาจกลาวไดวานักเรียนที่ยิ่ง

มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาก ยิ่งมีการรับรูขาวสารนอย ยิ่งมีความรูสึกที่ดีตอบทความ

นอย  นักเรียนเหลานี้ก็ยิ่งมีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู

มากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเห็นดวยใน

การใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยูได 21.0% 

 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูไดรับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  คือ ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 

.39) โดยอาจกลาวไดวานักเรียนที่ยิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาก นักเรียนก็ยิ่งมี

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยูมากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุ

ในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร

ในหมูบานที่นักเรียนอยูได 13.1% 
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ตารางที่ 3.13 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวม ในกลุมรวม (205 คน) 

 

หมายเหตุ:  * p < .05 , DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางออม , TE =  อิทธิพลโดยรวม 

ทัศนคติท่ีดีตอรฟน. ความพรอมที่จะมีรฟน. ความเห็นดวยตั้งรฟน.ใน จังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู 

ความเห็นดวยตั้งรฟน.ใน หมูบานที่

นักเรียนอยู 

ตัวแปร 

DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  

อานสารชักจูง .425*  -  .425*  -.287*  -  -.287*  -  .202*  .202*  -.044  .167*  .123*  

เขียนชักจูง -   -   -  -   -   -  .015  -  .015  .08   -  .018  

ความรูสึกที่มีตอบทความ  .042  -  .042  .096  -  .096  -.075*  .02  -.055  -  .017  .017  

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน .197*  -  .197*  .323*  -  .323*  -  .094  .094*  -  .077*  .077*  

ความไววางใจผูอื่น -.174*  -  -.174*  -   -   -   -  -.083*  -.083*   -   -.068*  -.068*  

สุขภาพจิต  .046  -  .046  -   -   -   -  .022  .022   -   .018  .018  

การรับรูปทัสถานทางสังคม  .108*  -  .108*  -   -   -   -  .051  .051   -   .042  .042  

การรับรูขาวสาร  .155*   -   .155*  -.04*   -   -.04*  -.154*  -.08   -.08   -.112  .061*  -.051  

การอบรมเลี้ยงดูฯ   -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  

ทัศนคติที่ดีตอรฟน. -  -  -  -  -   -  .475*  -  .475*  .393*  -  .393*  

ความพรอมที่จะมีรฟน. -  -  -  -  -   -  -  -  -  -   - - 

R2 .318  .211  .210   .131  
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ภาพที่ 3.5 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการอานสารชักจูง การเขียนชักจูง จิตลักษณะเดิม และสถานการณ ท่ีมีตอ

การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร  และความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู และ ความเห็นดวยในการใหต้ัง

โรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ในกลุมนักเรียนตางจังหวัด  ( N = 205 คน) 

 

หมายเหตุ:   READ  =  การอานสารชักจูง        WRITE = การเขียนชักจูง        ARTICLE =  ความรูสึกที่มีตอบทความ                 FOSC    = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

 TRUST  =   ความไววางใจผูอื่น      MH       = สุขภาพจิต               NORM      =  การรับรูปทัสถานทางสังคม             MEDIA = การรับรูขาวสาร    

  LORO   =  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล        ATT          =  ทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร   INT      = ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  

  AP         = ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู        AV =  ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู  
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บทท่ี 4 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  

การวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย”  เปนงานวิจัยเชิงทดลองท่ีตองการพิสูจนประสิทธิผลของสารชักจูงท่ีมีตอ
การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยมีการจัดกระทํา 2 ชนิด คือ 1) การอานสารชักจูง และ 2) การ
เขียนชักจูง แลวตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ หลังจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลดวยสถิติข้ันสูง  
 ขอมูลจากการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนมาก ท้ังนี้ในงานวิจัยนี้จะไดนําเสนอเพื่อตอบสมมติฐาน
ทางการวิจัยจํานวน 4 ขอ นอกจากนี้ยังจะนําเสนอการอภิปรายผลเพ่ิมเติม เพื่อเปนประโยชนในการ
เสนอแนะนโยบาย และแนวทางการจัดการปญหาการไมยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร รวมทั้งยังไดทํา
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของงานวิจัย ตลอดจนการนําเสนอ แนวทางการปฏิบัติและแนว
ทางการวิจัยในอนาคต บนพื้นฐานของผลการวิจัยเร่ืองนี้ 
 

4.1 การสรุปผลตามสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานในงานวิจัยนี้มี 4 ขอ จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทท่ี 3 สามารถสรุปผลในแต
ละสมมติฐาน ไดดังนี้ 

4.1.1 การสรุปผลตามสมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 1 นักเรียนท่ีอานสารชักจูง หรือ เขียนชักจูง เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา

นิวเคลียรมากกวา หรือ มีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการ
ใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา
นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร
ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยูมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ี
นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง หรือ ไมไดเขียนชักจูง 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ไดแก 1) การอาน
สารชักจูง และการเขียนชักจูง ตัวแปรตามมี 6 ตัวแปร ไดแก 1) ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  
2) ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 3) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใน



111 
 

 

ประเทศไทย 4) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ  
5) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู และ 6) ความเห็นดวยใน
การใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยู โดยทําการวิเคราะหขอมูลท้ังในกลุมรวม และ 
ในอีก 24 กลุมยอย 
 ผล Main effect และ Simple effect ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของตัว
แปรตามท้ัง 6 ตัวแปร ปรากฏ พบผลท่ีสนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับผลดีของการอานสารชักจูงใน  
5 ตัวแปรตาม (ภาพท่ี 4.1) คือ 1) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร
มากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง (ตารางท่ี 3.3 ในบทท่ี 3) ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 2 
กลุมยอยท่ีสําคัญ คือ กลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนท่ีบิดาไมมี
เงินเดือนประจํา 2) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เปนผูมีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร
ในประเทศไทยมากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง (ตารางท่ี 3.5 ในบทท่ี 3) ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมรวม 3) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เปนผูมีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใน
จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง (ตารางท่ี 3.6 ในบทที่ 3) ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมรวม และ 2 กลุมยอยท่ีสําคัญ คือ กลุมนักเรียนตางจังหวัด และกลุมนักเรียนท่ีเปนลูก
คนแรกท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 4) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เปนผูมีความเห็นดวยในการใหตั้ง
โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง (ตารางท่ี 3.7 ใน
บทท่ี 3) ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 4 กลุมยอยท่ีสําคัญ คือ กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 
กลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนนอย กลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ีย
นอยท่ีไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอยดวย และ 5) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เปนผูมี
ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีไมไดอาน
สารชักจูง (ตารางท่ี 3.8 ในบทท่ี 3 ) ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยท่ีสําคัญ ไดแก กลุม
นักเรียนชาย กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ีย
นอย กลุมนักเรียนท่ีบิดามีการศึกษานอย กลุมนักเรียนเงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนท่ีบิดามี
เงินเดือนประจํา เปนตน  

สําหรับผลที่สนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับผลดีของการเขียนชักจูงใน  5 ตัวแปรตาม (ภาพท่ี 
4.2) คือ 1) นักเรียนท่ีเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ 
กรุงเทพฯมากกวา นักเรียนท่ีไมไดเขียนชักจูง (ตารางท่ี 38-40 ใน ภาคผนวก ข) ผลเชนนี้ปรากฎใน
กลุมนักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนหญิง และกลุมนักเรียนสายวิทย 
ก ลุ ม นั ก เ รี ย น ท่ี เ ป น ลู ก คน แ ร ก ท่ี อ า น ส า ร ชั ก จู ง แ ล ะ มี ค ว า ม ไ ว ว า ง ใ จ ผู อ่ื น ม า ก  
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ภาพท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
 

2) นักเรียนท่ีเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู 
มากกวา นักเรียนท่ีไมไดเขียนชักจูง (ตารางท่ี 46-57 ใน ภาคผนวก ข) ผลเชนนี้ปรากฎในกลุมรวม 
กลุมนักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 3 ประเภท คือ กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียน
ท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนนอย กลุมนักเรียนท่ีอานสารชักจูงและมีความ
ไววางใจผูอ่ืนมาก 6 ประเภท คือ กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุม
นักเรียนท่ีมีพี่นองนอย กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนนอย และกลุมนกัเรียน
ท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนท่ีไมอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย  4  

นักเรียนท่ีอานสารชักจูง 
มีผลดีมากกวา นักเรียนท่ี

ไมอานสารชักจูง 

กลุมรวม กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุม
นักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา 

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในประเทศไทย 

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู 

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 

กลุมรวม  

กลุมรวม กลุมนักเรียนตางจังหวัด และกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 
และมีความไววางใจผูอื่นมาก 

กลุมรวม กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย 
กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนที่เกรด
เฉลี่ยนอยที่ไมไดเขยีนชักจูงและมีความไววางใจผูอื่นนอย 

กลุมรวม กลุมนักเรียนชาย  กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียน
ที่มีพี่นองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ียนอย กลุมนักเรียนที่บิดา
การศึกษานอย กลุมนักเรียนเงินเดือนนอย กลุมนักเรียนทีบ่ิดามี
เงินเดือนประจํา ฯ 

ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 
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ภาพท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
 
ประเภท คือ กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักเรียนท่ีเงินเดือน 
นอย และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 3) นักเรียนท่ีเขียนชักจูง มีความเห็นดวย
ในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีไมไดเขียนชักจูง (ตาราง
ท่ี 57, 59 ใน ภาคผนวก ข) ผลเชนนี้ปรากฎใน กลุมนักเรียนท่ีไมอานสารชักจูงและมีความไววางใจ
ผูอ่ืนนอย 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคน
แรก 

ผลงานวิจัยเชนนี้สอดคลองงานวิจัยเชิงทดลองของธนะรัตน เกงสกุล (2548: 139) ท่ีได
ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการใชสารชักจูง ท่ีมีตอความต้ังใจใฝรูภาษาอังกฤษ ในนักเรียนช้ัน

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู 

ความเห็นดวยในการต้ังรฟน.ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 

กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรกที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจ
ผูอื่นมาก และกลุมนักเรียนที่มีความไววางใจผูอื่นมาก 2 ประเภท 
คือ กลุมนักเรียนหญิง และกลุมนักเรียนสายวิทย 

กลุมรวม กลุมนักเรียนที่มีความไววางใจผูอื่นมาก 3 ประเภท คือ 
กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ียนอย และ
กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย  
กลุมนักเรียนที่อานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอื่นมาก 6 
ประเภท คือ กลุมนกัเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลกูคนแรก 
กลุมนักเรียนที่มีพี่นองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ียนอย กลุม
นักเรียนที่เงินเดือนนอย กลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดอืนประจํา  
กลุมนักเรียนที่ไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอื่นนอย 4 
ประเภท คือ กลุมนกัเรียนที่เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ีย
นอย กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมี
เงินเดือนประจํา 

นักเรียนท่ีเขียนชักจูง มี
ผลดีมากกวา นักเรียนท่ี

ไมไดเขียนชักจูง 

กลุมนักเรียนที่ไมอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอื่นนอย 
โดยเฉพาะกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุม
นักเรียนที่เปนลูกคนแรก 
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มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 397 คน โดยพบผลวา นักเรียนท่ีอานสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอการอาน
ภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนท่ีอานสารควบคุม เปนตน 

จากผลการวิจัยในประเด็นนี้  มีขอสรุปท่ีเดนชัดแกนักพัฒนาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก  ประการแรก ผลดีของการอานสารชักจูง กับความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรท่ี
ไกลจากบานของนักเรียน ผลการวิจัยแสดงอยางชัดเจนวา  นักเรียนท่ีไดอานสารชักจูง มีความเห็น
ดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา  นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง  ผล
เชนนี้ปรากฏเดนชัดในนักเรียนกลุมรวม  

ประการท่ีสอง ผลดีของการอานสารชักจูง กับความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรท่ี
ใกลบานของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักเรียนตางจังหวัด ปรากฏผลดีวา นักเรียนท่ีไดอาน
สารชักจูง มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอาศัยอยูมากกวา  
และ มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอาศัยอยูมากกวา  นักเรียน
ท่ีไมไดอานสารชักจูง  ผลเชนนี้ปรากฏเดนชัดในนักเรียนท่ีอยูในตางจังหวัดท้ังหมด และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักเรียนตางจังหวัดใน 3 กลุมยอย ไดแก 1) กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก  2) กลุมนักเรียนท่ี
เงินเดือนนอย  และ 3) กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอยท่ีไมไดเขียนชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืน
นอย  

ประการท่ีสาม นอกจากนี้ยังพบวา การใหนักเรียนไดทดลองเขียนชักจูงใหผูอ่ืนมีทัศนคติท่ี
ดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  มีประสิทธิผลดีตอความเห็นในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ี
นักเรียนอยู และในหมูบานท่ีนักเรียนอยูมากกวา  นักเรียนท่ีไมไดเขียนชักจูงเชนนี้ พบผลดังกลาว
ปรากฏในกลุมนักเรียนท่ีไมอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 2 ประเภท คือ 1) กลุม
นักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 2) กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก 

ผลในสวนนี้จึงแสดงใหเห็นวา การใหความรูเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร ยังมีความจําเปน
ตอการเสริมสรางใหเยาวชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอตอโรงไฟฟานิวเคลียร ท่ีจะนําไปสูการ
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียนในตางจังหวัด  นักเรียนท่ีมี
เกรดเฉล่ียนอย และนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวฐานะไมดี 

 
4.1.2 การสรุปผลตามสมมติฐานท่ี 2  
สมมติฐานท่ี 2 นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูท่ีมี

ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา หรือ มีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา 
หรือ มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา หรือ มีความเห็นดวย
ในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการให 
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ตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยูมากกวา หรือ มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา
นิวเคลียรในหมูบานมากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจ
ผูอ่ืนนอย 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ไดแก 1) การอาน
สารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน มีตัวแปรตาม 6 ตัวแปร ไดแก 1) ทัศนคติท่ีดีตอ
โรงไฟฟานิวเคลียร 2) ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 3) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา
นิวเคลียรในประเทศไทยมากกวา 4) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ 
กรุงเทพฯ มากกวา และ 5) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู 
และ 6) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยู โดยทําการวิเคราะห
ขอมูลท้ังในกลุมรวม และ ในอีก 24 กลุมยอย 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรตามท้ัง 6 ตัวแปร ปรากฏวา พบ
ผลท่ีสนับสนุนสมมติฐาน ใน 3 ตัวแปรตาม คือ 1) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความ
ไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูมีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
มากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ผลเชนนี้
ปรากฏเฉพาะในกลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก 2) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความ
ไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูมีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู
มากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมรวม และอีก 6 กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก 
กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนนอย และกลุม
นักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และ 3) นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เขียนชักจูง และมีความ
ไววางใจผูอ่ืนมาก เปนผูมีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยู
มากกวา นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง ไมไดเขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนนอย ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมรวม และอีก 4 กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก 
กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา 



116 
 

 

.

 
ภาพท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 

 
เด็กมีความรูสึกอบอุน เกิดความไววางใจบิดามารดา จะนําไปสูความไววางใจผูอ่ืน 

ไววางใจสังคม และความไววางใจหนวยงานท่ีกวางข้ึนไป เชน หนวยงานของรัฐบาล ดังนั้นแมจะ
เปนการต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ หรือในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู หรือ ใน
หมูบานท่ีนักเรียนอยู ลวนเปนท่ีใกลตัวของนักเรียน หากเกิดอุบัติเหตุข้ึนก็จะสงผลกระทบโดยตรง
ตอตัวนักเรียนเอง แตนักเรียนก็จะเห็นดวยได เนื่องจากนักเรียนมีความไววางใจผูอ่ืนมาก ซ่ึงก็
รวมถึงมีความไววางใจการดําเนินงานของรัฐบาลมากดวย  โดยผลงานวิจัยของ Duchduen 
Bhanthumnavin และ Vutthi Bhanthumnavin (2010) พบผลท่ีสําคัญวา ความไววางใจโดยเฉพาะ
การไววางใจองคกรของรัฐ เปนตัวทํานายลําดับท่ี 3 ของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร และ
นอกจากน้ีการไดอานสารชักจูงมีอิทธิพลตอทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ดังท่ีกลาวไป
แลวในสมมติฐานท่ี 1 รวมถึงการเขียนชักจูงนั้น ตามทฤษฎี การสรางภูมิคุมกันของ McGuire ท่ี
อธิบายไววา เม่ือบุคคลถูกโจมตีทางความรูสึกนึกคิด และหากบุคคลสามารถหาหลักฐานมาหักลาง
ได ก็จะทําใหเขาเกิดความรูสึกม่ันคงทางจิตใจ เชนเดียวกัน หากนักเรียนมีความรูสึกทางลบตอ
โรงไฟฟานิวเคลียร เม่ือเขาไดเขียนชักจูงใหเพื่อนของเขายอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ก็เสมือน
นักเรียนไดหาเหตุผลมาหักลางความคิดเดิมท่ีเปนทางลบตอโรงไฟฟานิวเคลียรได ในท่ีสุด นักเรียน
ผูนั้นก็จะมีความเช่ือม่ันทางความคิดตามท่ีเขาไดเขียนชักจูงเพื่อนไป และเกิดความเห็นดวยในการ
ตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรนั่นเอง หรือในกรณีความไววางใจผูอ่ืน ซ่ึงเปนไปตามท่ีคาดการณท่ีวา แมวา

การเขียนชักจงู 

ความไววางใจผูอ่ืน 

กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 

กลุมรวม และอีก 6 กลุมยอย คือ กลุมนกัเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่เปนลกู
คนแรก กลุมนักเรียนที่มีพี่นองนอย กลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ียนอย กลุมนักเรียน
ที่เงินเดือนนอย และกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

กลุมรวม และอีก 4 กลุมยอย ไดแก กลุมนักเรียนที่อายุมาก กลุมนักเรียนที่
เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนที่เกรดเฉล่ียนอย และกลุมนกัเรียนที่มารดา
ไมมีเงินเดือนประจํา 

การอานสารชักจูง 
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นักเรียนจะไดรับการอานสารชักจูงอยางเดียว หรือ ไดเขียนชักจูงอยางเดียว หรือ มีความไววางใจ
ผูอ่ืนมากอยางเดียว ก็มีอิทธิพลตอทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และหากมีท้ัง 3 ตัวแปร
รวมกันยอมมีอิทธิพลท่ีเขมแข็งมากข้ึนตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรเชนกัน  

ผลการวิจัยเชนนี้สอดคลองงานวิจัยเชิงทดลองของพระมหาวีระชัย คําธร (2548: 139-140) 
ท่ีศึกษาถึงอิทธิพลของการฝกสมาธิและการไดรับสารชักจูงท่ีมีตอความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 320 คน นักวิจัยพบผลการวิจัยวา นักเรียนอาชีวะท่ี
ไดรับสารชักจูง ฝกสมาธิ และมีพื้นฐานทางพุทธมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวันมากกวา นักเรียนอาชีวะท่ีไดรับสารควบคุม ไมฝกสมาธิ และมีพื้นฐานทางพุทธนอย 

 
4.1.3 การสรุปผลตามสมมติฐานท่ี 3 
สมมติฐานท่ี 3 ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

สุขภาพจิต ความไววางใจผูอ่ืน และความรูสึกท่ีมีตอบทความ) รวมกับสถานการณ 3 ตัวแปร (การ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การรับรูขาวสาร และการรับรูปทัสถานทางสังคม) 
รวมเปน 7 ตัวแปร สามารถจําแนกความยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ไดถูกตองอยางนอย 60% 

สมมติฐานขอนี้ถูกทดสอบดวยสถิติท่ีเรียกวา การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant 
analysis) โดยมีตัวแปรจําแนก 2 กลุม ไดแก 1) กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และ 2) กลุม
ตัวแปรสถานการณ 3 ตัวแปร  รวมท้ังส้ิน 7 ตัวแปร ในการจําแนกความยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร 
2 ระดับ ไดแก 1) ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก และ 2) ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรนอย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อจําแนกประเภทของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร (ตารางท่ี  3.9 
บทท่ี 3) ปรากฏวา ในกลุมรวม (ภาพที่ 4.4) ตัวแปรจําแนก สามารถจําแนกการยอมรับ ได 73.2% 
จึงสนับสนุนสมมติฐาน โดยมีตัวแปรจําแนก คือ การรับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทางสังคม และ
ความรูสึกท่ีมีตอบทความ โดยมีคามาตรฐานเทากับ .54, .45, .43 ตามลําดับ ผลท่ีสนับสนุน
สมมติฐานน้ียังปรากฏในอีก 27 กลุมยอย โดยกลุมท่ีมีความสําคัญ คือ กลุมควบคุม สามารถจําแนก
การยอมรับ ได 92.3% ท้ังนี้ตัวแปรจําแนกตางๆ สามารถจําแนกการยอมรับ ไดตั้งแต 62.9% ถึง 
79.5% 
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ภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะหตัวแปรจําแนก ของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ในกลุมรวม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อจําแนกประเภทการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียน 

(ตารางที่ 3.11) ปรากฏผลตัวแปรจําแนกทั้ง 2 กลุมยอย สวนใหญมาจากกลุมสถานการณ อยางไรก็

ตามพบวาทุกตัวแปรจําแนก ลวนเกี่ยวของกับเรื่องของขอมูลทั้งสิ้น ไมวาจะเปนตัวแปรการรับรู

ขาวสารที่เกี่ยวของกับการรับขอมูลพลังงานนิวเคลียรโดยตรงของนักเรียนเอง ตัวแปรการรับรู

ปทัสถานทางสังคม เกี่ยวของกับการรับขอมูลพลังงานนิวเคลียรของคนรอบขางของนักเรียน โดย

สงผลตอการรับรูเรื่องพลังงานนิวเคลียรของนักเรียน และตัวแปรความรูสึกที่มีตอบทความ 

เกี่ยวของกับลักษณะของขอมูลที่นักเรียนไดรับ โดยสรางความรูสึกตอขอมูลนั้นๆ ใหกับนักเรียน 

ดังนั้น ขอมูลและลักษณะของขอมูลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการ

เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ เพราะสงผลตอความยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรอยางมาก 

 

4.1.4 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 4 การจัดกระทํา 2 รูปแบบ ไดแก การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง 

จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความไววางใจผูอ่ืน สุขภาพจิต และ

ความรูสึกที่มีตอบทความ และสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสาร การรับรูปทัสถานทาง

สังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีอิทธิพลทางตรงกับทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียร ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทย ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 

ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู และความเห็นดวยในการให

ต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู  

สมมติฐานนี้ถูกทดสอบดวยการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน สมมติฐานนี้ไมมีความกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษกับขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการปรับโมเดลจนไดโมเดลที่มีความกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษ (ตารางที่ 3.12 ในบทที่ 3) 

การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรนอย 

การยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมาก 

กลุมรวม 

จําแนกไดถูกตอง 73.2% 

ตัวแปร 

1. การรับรูขาวสาร 

2. การรับรูปทัสถานทางสังคม 

3. ความรูสึกที่มีตอบทความ 
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จากโมเดลท่ีปรับแลวในการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนในงานวิจัยนี้ พบผลท่ีสนับสนุน
สมมติฐาน กลาวคือ พบตัวแปรการจัดกระทํา ตัวแปรจิตลักษณะเดิม และตัวแปรสถานการณ บาง
ตัว มีอิทธิพลทางตรงไปยังตัวแปรตามตางๆ ดังท่ีคาดไว  โดยพบผลที่สําคัญดังนี้  

ประการแรก ปรากฏวาทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร มีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดตอ
ความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในระดับจังหวัดท่ีนักเรียนอยู และในระดับหมูบานท่ี
นักเรียนอยู ผลเชนนี้สอดคลองกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Fishbein และ Ajzen (1974) 
ทัศนคติท่ีดีตอส่ิงหนึ่ง มีความสัมพันธทางบวกกับความพรอมหรือความตั้งใจเห็นดวยท่ีจะกระทํา
ส่ิงน้ัน  

นอกจากนี้ผลการวิเคราะหขอมูลยังแสดงอยางชัดเจนวา การอานสารชักจูง มีอิทธิพล
ทางตรงมากท่ีสุดตอทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การใหความรูท่ีถูกตอง 
เพ่ือชักจูงใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก และมีอิทธิพลตอการ
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร  

จากผลการวิเคราะหขอมูลมีการพบผลที่กลับวา  1) นักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนยิ่งนอย 
นักเรียนยิ่งมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากน้ัน และ 2) นักเรียนท่ีมีการรับขาวสารที่ถูกตอง
ดานนิวเคลียรมาก กลับเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรนอย และมีความเห็นดวยในการ
ตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีตนเองอยูนอย  เม่ือเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหกับสถิติอ่ืนๆ 
ในงานวิจัยนี้ พบผลท่ีตรงกันขามกัน  เชน การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Product 
Moment Correlation) พบผลในกลุมรวม และทุกกลุมยอยวา ความไววางใจผูอ่ืนมีความสัมพันธเชิง
บวก กับทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร สวนผลกลับระหวางการรับรูขาวสารกับตัวแปรท้ังสอง
ตัวนั้น มีการพบผลในทํานองเดียวกันนี้ในการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในเพียงบางกลุม
ยอยเทานั้น  รวมท้ังการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบผลวาตัว
ทํานายชุดท่ี 3 มีความไววางใจผูอ่ืน เปนตัวทํานายลําดับท่ี 3 มีคาเบตา เทากับ .14 หมายถึง นักเรียน
ท่ียิ่งมีความไววางใจผูอ่ืนมาก นักเรียนผูนั้นยิ่งเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากดวย 
อยางไรก็ตาม การพบผลการวิจัยท่ีตรงขามกันในลักษณะนี้  มีปรากฏในงานวิจัยในอดีต เชน 
งานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคนอง (2552: 361-362) ท่ีศึกษา เร่ือง การฝกอบรม
จิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท้ังนี้พบผลวา ไมปรากฎเสนทางอิทธิพลทางตรงระหวางการฝกจิต
ลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร กับพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน วัด 3 เดือน หลังการ
ฝกอบรม ซ่ึงกลุมพฤติกรรมนี้ ประกอบดวย พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร พฤติกรรมการ
สนับสนุนทางสังคมแกนักเรียน และการปรับพฤติกรรมนักเรียน ซ่ึงเปนการรายงานดวยตัวครูเอง 



120 
 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนในงานวิจัยนี้กลับปรากฏผลท่ีตางกันวา ครูท่ีไดรับการฝกจิต
ลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร มีพฤติกรรมท้ังสามประการนี้มากกวา ครูท่ีไมไดรับการ
ฝกจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร ผลเชนนี้ปรากฏในหลายกลุมยอย รวมท้ังผลการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในกลุมรวม ปรากฏผลของความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญระหวางการฝกจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร ในพฤติกรรม 2 ดาน คือ 
พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแกนักเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน แตไมพบ
ความสัมพันธเชนนี้ในพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดท่ีผลในการ
วิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน จะมีความขัดแยงกับผลการวิเคราะหดวยสถิติอ่ืนๆ  
 ประการที่สอง ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  
คือ การอานสารชักจูง เปนลําดับท่ีหนี่ง ท้ังนี้เปนผลท่ีสอดคลองกับการวิเคราะหความแปรปรวน
สามทางของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงปรากฎผลในกลุมรวมวา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา
นิวเคลียร แปรปรวนไปตามการไดอานสารชักจูง หมายถึง นักเรียนท่ีอานสารชักจูง เปนผูมีทัศนคติ
ท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และจากการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment 
Correlation) ท่ีพบผลเดนชัดวาการอานสารชักจูงมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติท่ีดีตอ
โรงไฟฟานิวเคลียร และรวมท้ังยังพบอีกพบวา ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใน
จังหวัดท่ีนักเรียนอยู และความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
ไดรับอิทธิพลทางตรงจากทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  จะเห็นไดวาการอานสารชักจูงมี
อิทธิพลตอความเห็นดวยในการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในท้ังสองแหลงผานทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟา
นิวเคลียร 
 ประการที่สาม ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ 
คือ ตัวแปรลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สอดคลองกับผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง
ของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ท่ีปรากฎผลในกลุมรวมวา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (ตารางที่ 72 
ภาคผนวก ข) เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระ พบวา นักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตนอย 
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4.2 การสรุปผลการวิจัยที่สําคัญนอกเหนือสมมติฐาน 

  

ในสวนนี้จะไดทําการเสนอผลการวิจัยนอกเหนือสมมติฐาน ในเชิงของสาเหตุสมทบที่จะ

มาเปนปจจัยรวมกับการจัดกระทําที่สงผลตอทัศนคติและความพรอมที่จะยอมรับโรงไฟฟา

นิวเคลียร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.2.1 สาเหตุสมทบของการเขียนชักจูง  

สาเหตุสมทบ เปนการพบผลดีของการจัดกระทําในผูท่ีมีจิตลักษณะเดิมที่เอื้อมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผล 4 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 นักเรียนที่เขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏโดยเฉพาะกับนักเรียน

ท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ 1) กลุมนักเรียนหญิง และ 2) กลุมนักเรียนสายวิทย (จาก

ตารางเชฟเฟท่ี 38-39 ในภาคผนวก ข) 

ประการที่ 2 นักเรียนที่เขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎโดยเฉพาะกับนักเรียน

ตางจังหวัดที่ความไววางใจผูอ่ืนมากทั้งในกลุมรวม และ 2 กลุมยอย คือ 1) กลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย

นอย และ 2) กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย (จากตารางเชฟเฟท่ี 41-43 ในภาคผนวก ข) 

ประการที่ 3 นักเรียนที่เขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยูมากกวา นักเรียนที่ไมไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎโดยเฉพาะกับนักเรียนที่มี

ความไววางใจผูอ่ืนมาก 4 ประเภท คือ 1) กลุมรวม 2) กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 3) กลุมนักเรียน

ท่ีเกรดเฉลี่ยนอย และ 4) กลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย (จากตารางเชฟเฟท่ี 46-49 ในภาคผนวก ข) 

ประการที่ 4 นักเรียนที่อานสารชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียน

ท่ีไมไดอานสารชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎโดยเฉาะกับนักเรียนที่เขียนชักจูง 2 ประเภท คือ กลุมนักเรียน

ท่ีบิดามีการศึกษานอย และกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก ซ่ึงหมายถึง นักเรียนในกลุมรวม

นั่นเอง 

 

4.2.2 ผลวิจัยในนักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ ปรากฏวาสารชักจูงจะไดผลดีกับนักเรียนที่มีความ

ไววางใจผูอ่ืนนอย มากกวานักเรียนที่ไววางใจผูอ่ืนมาก  ซ่ึงพบผลดังนี้ 
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1) นักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใน
จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ มากกวา นักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน กลุม
นักเรียนท่ีไดอานสารชักจูงและเปนนักเรียนท่ีเรียนในตางจังหวัด และกลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก
ท่ีไดอานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง  

2) นักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใน
จังหวัดท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนท่ี
อานสารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง 7 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุมนักเรียนท่ี
เปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักเรียนท่ีมีเงินเดือน
นอย และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา 

3) นักเรียนที่มีความไววางใจผูอ่ืนนอย มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใน
หมูบานท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีมีความไววางใจมาก ผลเชนนี้ปรากฏกลุมนักเรียนท่ีอาน
สารชักจูงและไมไดเขียนชักจูง 5 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุมนักเรียนท่ีเปน
ลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนท่ีมาดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 
4.3 พบผลกลับนอกเหนือจากความคาดหมาย 
  

การวิจังเชิงทดลองคร้ังนี้ไดพบผลกลับ ซ่ึงเปนผลที่อยูนอกเหนือจากความคาดหมาย จาก
การไดรับอิทธิพลจากปจจยัสาเหตุดานการจัดกระทําสาเหตุ 2 ประการ คือ การอานสารชักจูง และ
การเขียนชักจงู โดยสรุปดังนี้ 
 ประการแรก การไมไดอานสารชักจูง ไดผลดีกวาการอานสารชักจูง  จากการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสามทาง ใน 2 ตัวแปรตาม โดยผลในเชิง main effect ปรากฏวา 1) ความพรอม
ท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  และ 2) ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบาน  พบวา 
นักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูง มีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา หรือมีความเห็นดวย
ในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานมากกวา  นักเรียนท่ีอานสารชักจูง ปรากฏผลเชนนี้ใน
กลุมรวม และหรือบางกลุมยอย ผลการวิจัยเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย มีสวัสดิ์ท่ี (2542: 
65) ท่ีศึกษา เร่ืองอิทธิพลของการใชสารชักจูง ท่ีมีตอความพรอมของบุคคลในการท่ีจะใชบริการ
ของธนาคารศึกษาจากกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 322 คน พบวา สารปลอบมีผลทํา
ใหทัศนคติท่ีดีตอธนาคารของผูรับสารสูงกวาผูไมไดรับสารเทานั้น ในขณะท่ีสารขูสามารถทําให
ท้ังทัศนคติท่ีดีตอธนาคาร และความพรอมท่ีจะใชบริการธนาคารดานเงินฝากของผูรับสารสูงกวา ผู
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ไมไดรับสารขูซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้ใหขอมูลทางดานการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรเทานั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอดีของการมีโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงเปนประเภท “สารปลอบ” ในการชักจูงนักเรียน โดย
ไมมีการใช “สารขู” ในงานวิจัยนี้ ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา สารปลอบมีอิทธิพลทางบวกกับ
ทัศนคติท่ีดี แตมีอิทธิพลไมเพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงดานความพรอมท่ีจะยอมรับ  

นอกจากนี้ ลิขิต กาญจนาภรณ (2531) ไดใหขอเสนอไววา ในกลุมผูท่ีมีการศึกษาระดับสูง
กวามัธยมศึกษาตอนปลาย การส่ือสารแบบสองทาง คือ การใหขอมูลท้ังทางดานบวกและดานลบ
ของส่ิงท่ีตองการส่ือ มีแนวโนมวาไดผลดีตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ มากกวาการส่ือสารแบบทาง
เดียว ในทางตรงกันขามกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีต่ํากวาช้ันมัธยมศึกษากลับมีความ
คิดเห็นวาการไดรับขอมูลสองดานทําใหเกิดความสับสนได ท้ังนี้การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนกลุม
ตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงทดลองชักจูงโดยใหขอมูลดานบวกเพียงดานเดียว จึง
อาจทําใหพบผลกลับกัน ซ่ึงควรใชการชักจูงแบบสองทาง หรือการเพ่ิมสารขู ในการชักจูงดวย 
เพราะมีแนวโนมท่ีกลุมตัวอยางจะเช่ือถือส่ิงท่ีตองการส่ือไดมาก 
 ประการท่ีสอง การไมไดเขียนชักจูง ไดผลดีกวา การเขียนชักจูง โดยผลการวิเคราะหขอมูล 
ปรากฏวา 1) นักเรียนท่ีไมเขียนชักจูง มีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนท่ีเขียน
ชักจูง ผลเชนนี้ปรากฎเฉพาะในกลุมนักเรียนท่ีบิดามีการศึกษานอยและไดอานสารชักจูง  2) 
นักเรียนท่ีไมไดเขียนชักจูง มีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนท่ีไดเขียนชักจูง 
ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมากและเรียนในตางจังหวัด  3) นักเรียนท่ี
ไมไดเขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
มากกวา นักเรียนท่ีไดเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏใน ผูท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ 
กลุมนักเรียนหญิง และ กลุมนักเรียนสายวิทย กลุมนักเรียนท่ีอานสารชักจูงและมีความไววางใจ
ผูอ่ืนมาก พบเฉพาะในกลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก  4) นักเรียนท่ีไมเขียนชักจูง มีความเห็นดวยใน
การใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยูมากกวา นักเรียนท่ีเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏ
ใน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 4 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนท่ีเปน
ลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนที่มีเงินเดือนนอย  และ 5) นักเรียนท่ีไม
เขียนชักจูง มีความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนักเรียนอยูมากกวา 
นักเรียนท่ีเขียนชักจูง ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนท่ีมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 3 
ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนนอย กลุมนักเรียน
ท่ีอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนนอย 5 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักเรียนท่ีอายุมาก กลุม
นักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักเรียนท่ีมาดาไมมีเงินเดือน
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ประจํา และกลุมนักเรียนท่ีไมไดอานสารชักจูงและมีความไววางใจผูอ่ืนมาก 2 ประเภท คือ กลุม
รวม และกลุมนักเรียนท่ีอายุมาก 

ประการท่ีสาม ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมีความสัมพันธเชิงลบกับความพรอมท่ีจะ
มีโรงไฟฟานิวเคลียร  จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจัย พบวา
นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียรมาก กลับมีความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรนอย 
ปรากฏผลเชนนี้ท้ังในกลุมรวม และทุกกลุมยอย ผลเชนนี้อาจเปนเพราะ 1) นักเรียนถึงแมจะ
ความรูสึกและเห็นความสําคัญของโรงไฟฟานิวเคลียรมาก  แตอาจจะยังคิดวาพวกเขาไมพรอมท่ีจะ
มีโรงไฟฟานิวเคลียรในตอนนี้  และ 2) อาจเปนไปไดวา บางคําถามเกี่ยวกับความพรอมท่ีจะมี
โรงไฟฟานิวเคลียร อาจเปนคําถามท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตัดสินใจลําบาก เชน “อนาคต ถามี
หนวยงานใดมาถามความเห็นเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย  ฉันยินดีท่ีจะ
ตอบวา “เห็นดวย” ”  
 

4.4 ขอดีและขอจํากัดของการวิจัย 

ในสวนนี้จะไดกลาวถึงขอดแีละขอจํากดัในงานวจิัยนี้ ดงัตอไปนี ้

 ขอดีในการวิจยันี้ มี 6 ประการดวยกัน ไดแก 
 ประการท่ี 1 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีสามารถพิสูจนความเปนสาเหตุและผลของ
การจัดกระทํา  2 รูปแบบคือการอานสารชักจูงและการเขียนชักจูง ท่ีมีตอทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา
นิวเคลียร และความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ประการท่ี 2  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ท่ีมีการบูรณาการสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร
เพ่ือพิสูจนประสิทธิผลของสารชักจูง ท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร โดยงานวิจัยเทาท่ีผาน
มามักเปนการศึกษาถึงระดับการยอมรับ ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวมิไดทําใหเราทราบวิธีการทําใหยอมรับ
โรงไฟฟานิวเคลียรได หรือหากมีการเสนอแนะ ก็มิไดเปนเคร่ืองยืนยันไดวาขอเสนอแนะนั้นจะทํา
ใหเกิดการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรไดจริง ตางจากงานวิจัยฉบับนี้ท่ีจะทําใหทราบถึงวิธีการสราง
ความยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรข้ึนได 
 ประการท่ี 3 การศึกษาวิจัยเชิงทดลองนี้ไดศึกษาสาเหตุสมทบซ่ึงเปนลักษณะทางจิตท่ีติด
ตัวนักเรียนใน 4 ดาน คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความไววางใจผูอ่ืน ความรูสึกท่ีมีตอ
บทความ และสุขภาพจิต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใหคําตอบแกนักพัฒนาสังคม มากไปกวาคําตอบท่ีวา 
การใชสารชักจูง และฝกสมาธิไดผลหรือไม เพราะผลที่ไดจากการศึกษาสาเหตุสมบทสามารถตอบ
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คําถามไดเพิ่มอีกวา ผลดีของการใชสารชักจูงและการเขียนชักจูงท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดเกิดกับนักเรียน
ประเภทใดบาง เพื่อนําผลไปใชในวงกวางตอไป 
 ประการท่ี 4 งานวิจัยเชิงทดลอง โดยท่ัวไปจะใชเกณฑจํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 30 
คนตอกลุมทดลอง  แตงานวิจัยทดลองนี้ใชกลุมตัวอยางตอกลุมท่ีมีขนาดใหญกวาจํานวนตาม
มาตรฐานมากทําใหผลการทดลองมีความแมนยํายิ่งข้ึน 
  ประการท่ี 5 เปนงานวจิัยท่ีมีการศึกษาตัวแปรตามมากถึง 5 ตัวแปร กลาวคือ ทัศนคติท่ีดีตอ
โรงไฟฟานิวเคลียร ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานวิเคลียร ความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา
นิวเคลียรในประเทศไทย ความเหน็ดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานวิเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
ความเหน็ดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานวิเคลียรในจังหวดัท่ีนักเรียนอยู และความเห็นดวยในการให
ตั้งโรงไฟฟานวิเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ทําใหทราบผลการวิจัยท่ีกวางรอบดานยิ่งข้ึน 

ประการท่ี 6 สถิติท่ีใชมีความหลากหลาย และหลายแงมุม เชน การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way Analysis of Variance) การวิเคราะหหาตัวทํานาย การ
วิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant analysis) การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(Correlation Coefficient) และการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (Path Analysis)  

 
ขอจํากัดในการวิจัยนี้ มี 3 ประการไดแก 

 ประการท่ี 1 ขอคําถามในบางตัวแปร เชน แบบวัดความพรอมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟา
นิวเคลียร เปนตน อาจเปนคําถามในระดับท่ีลึกทําใหนักเรียนมัธยม ยังไมมีความม่ันใจที่จะตอบ 
เนื่องจากแบบวัดนี้ปรับมาจากการวัดความพรอมท่ีจะยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรในนักศึกษา
ปริญญาตรี ป 3-4  จึงทําใหมีผลท่ีกลับกับความคาดหมายในงานวิจัยนี้  
 ประการท่ี 2 ควรมีการวัดผลในระยะยาว เพื่อใหทราบผลการทดลองท่ีเช่ือถือไดมากยิ่งข้ึน 

ประการท่ี 3 งานวิจัยนี้ใชสารชักจูงในเชิงของ “สารปลอบ” มิไดใชสารชักจูงท้ังสอง
ประเภท คือ ท้ัง สารปลอบ และสารขู จึงทําใหพบผลกลับในบางตัวแปรตาม 
  

4.5 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป  
 
สําหรับการศึกษาวิจัย เร่ือง “อิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย” นับวาเปนการศึกษาที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศชาติ เพราะวาเปนการศึกษาถึงวิธีการใชสารชักจูงนักเรียนเพื่อใหเกิดความยอมรับโรงไฟฟา
นิวเคลียรซ่ึงเปนโครงการท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในอนาคต ชวยใหรัฐบาลดําเนินโครงการไดอยาง
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ราบร่ืนข้ึน ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความยอมรับท่ีม่ันคงและยาวนานขึ้น ผูศึกษาวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
สําหรับการทําวิจัยดังตอไปนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง  การวิจัยในอนาคตควรทดลองใช “สารปลอบ” และ “สารขู” ในการศึกษา
วา สารประเภทใดจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนทัศนคติและความพรอมท่ียอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร
ในนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนประเภทตางๆ  

ประการท่ีสอง ในงานวิจัยนี้ปรากฏวา จิตลักษณะเดิมท่ีสําคัญคือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน เปนตัวทํานายท่ีสําคัญของการมีทัศนคติและความพรอมท่ีจะยอมรับรงไฟฟานิวเคลียร 
ท้ังในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม  ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะของการเสริมสราง
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ควบคูไปกับการใหสารชักจูงประเภทตางๆ เพื่อศึกษาวาลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนจะเปนตัวชวยผลักดันใหเยาวชนมีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากข้ึนหรือไม
อยางไร  

ประการท่ีสาม ในงานวิจัยนี้พบตัวทํานายท่ีสําคัญของการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรของ
เยาวชน ซ่ึงงานวิจัยในอนาคตควรนําไปใชเปนตัวแปรในงานวิจัยดวย เชน ปทัสถานทางสังคม
เกี่ยวกับการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร  เปนตน แตมีบางตัวแปรท่ีมีความสําคัญแตยังมีผลการวิจัยท่ี
ขัดแยงกัน เชน การรับรูขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร  เปนตน ดังนั้นจึงยังควรศึกษา
ตัวแปรเหลานี้อีกในงานวิจัยตอไป รวมท้ังควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ท่ีนาสนใจ เชน ความกลัว
เทคโนโลยี เปนตน 

ประการท่ีส่ี  อาจมีการจัดกระทํารูปแบบอ่ืนๆ ในการชักจูงเยาวชน และควรมีการทําวิจัย
เชิงทดลองเพ่ือประเมินผลดวย เชน การใหชมวีดีโอเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร เปนตน  

และประการที่หา ควรมีการทําวิจัยในระยะยาว (Longitudinal study) โดยมีการวัดผลการ
จัดกระทําการชักจูง เปนระยะ และควรทําการทดลองกับเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมการสราง
โรงไฟฟานิวเคลียร เพื่อจะไดประสิทธิผลของการทดลองท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
  

4.6 ขอเสนอแนะการพัฒนา 

 สําหรับผลการวิจัยเชิงทดลองคร้ังนี้พบผลดีเกี่ยวกับ การอานสารชักจูง และการเขียนชักจูง  
ใหเกิดผลดีในหมูนักเรียน ดังนี้ 

ประการแรก การชักจูงนักเรียนดวยวิธีการใหอานสารชักจูง ควรเร่ิมจากกลุมนักเรียนท่ีเปน
ลูกคนแรก กลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา และกลุมนักเรียนท่ีบิดาไมมีเงินเดือนประจํา
ซ่ึงไดผลดีตอทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร และความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร
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ใน ท้ัง 4 แหลง คือ ในประเทศไทย จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ จังหวัดท่ีนักเรียนอยู และหมูบานท่ี
นักเรียนอยู  

ประการท่ี 2 การชักจูงดวยการเขียนชักจูงในนักเรียนท่ีเรียนตางจังหวัด ควรเร่ิมจากกลุม
นักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก และกลุมนักเรียนท่ีมารดาไมมีเงินเดือนประจํา  ซ่ึงไดผลดีตอความเห็น
ดวยในการใหตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู และในหมูบานท่ีนักเรียนอยู  

ประการท่ี 3 ในกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับการชักจูง ควรสงเสริมใหมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน มีการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล และการรับรูขาวสารมาก ซ่ึงจะ
สามารถจําแนกการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรไดมาก 

ประการท่ี 4 ควรพัฒนาใหนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก ใหไดอานสารชักจูง 
เขียนชักจูง และมีความไววางใจผูอ่ืนมาก เนื่องจากสงผลดีตอความเห็นดวยในการใหตั้งโรงไฟฟา
นิวเคลียรในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ และในหมูบานท่ีนักเรียนอยู และลูก
คนแรกอาจจะสามารถเปนตัวคูณ ขยายความรูและปทัสถานท่ีถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับการยอมรับ
โรงไฟฟานิวเคลียรแกคนรอบขาง โดยเฉพาะนองๆ ของนักเรียนประเภทนี้ 

ประการท่ี 5 ควรผลักดันใหมีการใหความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในประเด็นแก
เยาวชนท่ีจะเปนผูตัดสินและรับผิดชอบโครงการนิวเคลียรในอนาคต  ดังนี้  1) Safety on living 
things and environment – ดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม โดยเนื้อหาในรายวิชาควรมีการ
เปรียบเทียบใหนักเรียนไดเห็นความแตกตางระหวางโรงไฟฟานิวเคลียรกับระเบิดนิวเคลียร เชน 
อธิบายใหเขาใจวากากกัมตรังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียรสามารถจัดการใหปลอดภัยได รวมไปถึง
สอนประเด็นท่ีวาโรงไฟฟานิวเคลียรไมปลอยฝุนควันกาซพิษท่ีทําลายส่ิงแวดลอม  เปนตน  
2) Advanced technology – ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร โดยมีประเด็น
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโรงไฟฟานิวเคลียรวาพัฒนาไปมาก ท้ังเตาปฏิกรณนิวเคลียรท่ี
ทนทาน ระบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ และการออกแบบอาคารท่ีทันสมัยปลอดภัย เปนตน 
และ 3) Social and economic advantages – ดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยควรเปรียบเทียบใหเห็นวา
ตนทุนการผลิตของโรงไฟฟานิวเคลียรถูกหรือแพงกวาโรงไฟฟาประเภทอ่ืนๆ อยางไรบาง รวมถึง
อธิบายความนิยมใชโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศตางๆ ท่ีมีมาหลายปแลว เปนตน 
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การชักจูงจากภายใน 

1) การเขียนชักจูง 

2) การไมไดเขียนชักจูง (การเรียนภาษาอังกฤษ โดยพระมหาวีรชัย คําธร) 

 

การใชแบบวัด 

 

ชุดที่ ชื่อแบบวัด ชื่อตัวแปร 

  1* การรับทราบของฉัน ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร 

2 ความคิดเห็นของฉัน ดานประเมินคา ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

3 ความคิดเห็นของฉัน ดานความพรอม ความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

 4* ความรูสึกที่มีตอการอานบทความขางตน  

5 ความคิดเห็นของคนรอบขาง การรับรูปทัสถานทางสังคม 

6 ประสบการณท่ีฉันรับรู การรับรูขาวสาร 

7 เยาวชนกับประสบการณทางบาน การอบรมเลี้ยงดูฯ 

8 ฉันในปจจุบันและอนาคต ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

 9* ฉันกับคนรอบขาง ความไววางใจผูอ่ืน 

    10 ความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง สุขภาพจิต 

11* เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา ลักษณะทางชีวสังคม 

 

หมายเหตุ: *แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
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คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
สวัสดีคะนองๆ ... 
 นองๆ ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของเยาวชน ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของสารชักจูงท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร” แบบสอบถามนี้นองๆ 
สามารถเลือกคําตอบไดอยางอิสระตามความเปนจริง ท่ีเกิดข้ึนของแตละคน ทุกขอไมมีคําตอบท่ี 
ถูก หรือ ผิด และคําตอบของทุกคนจะถือเปนความลับ  ในการศึกษาจะใชคะแนนรวมของนองๆ 
ท้ังหมด ดังนั้นจึงขอใหนักเรียนพิจารณาคําถามทุกขอคําถาม  และตอบดวยความตั้งใจ! ขอมูลท่ี
ไดรับจากนักศึกษา จะนําไปใชประโยชนไดเม่ือคําตอบครบถวนสมบูรณทุกขอ จึงขอความกรุณา
อยาเวนขอใดขอหนึ่งนะจะ ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะนําไปสูการแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพลังงานของประเทศชาติตอไปคะ 
 ขอขอบคุณ โรงเรียน ครูอาจารย และนองเปนอยางมากท่ีใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามคร้ังนี้อยางดียิง่ 

นางสาวสุพัตรา เติมคุนานนท 
นักศึกษาปริญญาโท   คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
ขอแนะนําวิธีตอบ 
ข้ันท่ี  1  อานขอความใหเขาใจ 
ข้ันท่ี  2  ขอใหนักศึกษาคิดวา ขอความท่ีไดอานเปน  “จริง” หรือ “ไมจริง” ตามที่คําถาม 
ข้ันท่ี  3  ถา  “จริง” ใหคิดวา จริงมากเพียงใด จาก 
  (1) จริงเล็กนอย ขีด  ท่ี  “คอนขางจริง” 
  (2) จริงปานกลาง ขีด  ท่ี  “จริง” 
  (3) จริงมาก  ขีด  ท่ี   “จริงท่ีสุด”   
  และถา  “ไมจริง” ใหคิดวา ไมจริงมากเพยีงใด จาก 
  (1) ไมจริงเล็กนอย ขีด  ท่ี  “คอนขางไมจริง” 
  (2) ไมจริงปานกลาง ขีด  ท่ี  “ไมจริง” 
  (3) ไมจริงมาก ขีด  ท่ี   “ไมจริงเลย”   
ตัวอยาง  เชน 
1. ฉันเช่ือวาการเรียนเปนส่ิงท่ีดีมีประโยชน  

  --------------        ------------            ------------         :         ------------               ------------     ------------                         
    จริงที่สุด           จริง  คอนขางจริง    คอนขางไมจริง            ไมจริง     ไมจริงเลย 
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นองๆ รูไหม!!! วาวิกฤตพลังงานไดทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน น้ํามัน และกาซธรรมชาติใน
อาวไทยท่ีใชเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาไดลดนอยลงทุกที ในขณะท่ีนองๆ มีความตองการใชพลังงานไฟฟา
เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ยิ่งไปกวาน้ัน การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล เชน ถานหิน กาซ
ธรรมชาติ  นั้น  กอ ให เกิ ดปญหามลพิษ  และสภาวะโลกรอน  เพราะการ เผาไหมปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศโลกมาก 

 จากปญหาเหลาน้ีทําใหเกิดความตองการพลังงานสะอาด ในปริมาณมากๆ ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่ง พลังงานนิวเคลียร (Nuclear Power) เปนทางเลือกท่ีดีอันหนึ่ง[1]   เพราะเปนพลังงานท่ี
สามารถผลิตไฟฟาไดจํานวนมาก ในเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆ เชน แสงอาทิตย ลม และน้ํา  
รวมท้ังยังไดรับการพิสูจนแลววามีความปลอดภัยสูง และชวยลดสภาวะโลกรอนได รวมท้ังควันสีขาวจาก
ปลองโรงงานนั้น เปนเพียงไอนํ้าท่ีไมมีกัมมันตรังสีและไมมีสารพิษ   

 

นองๆ หลายคนกังวลวาโรงไฟฟานิวเคลียรจะเปนระเบิดปรมาณู แตลองดูขอมูลจากกอง
วิศวกรรมนิวเคลียร[2]  ซิวา ระเบิดปรมาณูตองมียูเรเนียมเขมขนมากกวา 90%  ข้ึนไป  แตโรงไฟฟา
นิวเคลียรมีความเขมขนของยูเรเนียมนอยกวา 3% ดังน้ัน นองจึงนาจะวางใจไดวา โรงไฟฟานิวเคลียรไมใช
ระเบิดปรมาณู อยางแนนอน 

 
เ รื่ อ งส า ร กัม มันตภ าพรั ง สี  น อ งๆ  ไม ต อ ง กั ง วล  เ พ ร าะผลการวิ จั ย จ ากประ เทศ 

อเมริกา [3] พบวา การเดินทางโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ครั้ง ระหวางกรุงเทพฯ ถึง กรุงโตเกียวประเทศ
ญ่ีปุน  ผูโดยสารที่อยูบนเคร่ืองบินจะไดรับการแผรังสีจากอวกาศนอกโลกมากถึง 50 เทาเมื่อเทียบกับ
ปริมาณรังสีท่ีไดรับจากการต้ังบานเรือนใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียรเปนเวลา 1 ป และนองๆ คนไหนท่ีเคย
ไปถายเอ็กซเรย  รูไหมวา การถายเอ็กซเรยทรวงอก 1 คร้ัง นองๆ จะไดรับรังสีมากเปนปริมาณ 80 เทาของ
การรับรังสีอันเนื่องมาจากการต้ังบานเรือนอาศัยใกลโรงไฟฟานิวเคลียรตลอด 1 ป  และถาจะเปรียบเทียบ
กับโรงไฟฟาประเภทอื่น เช่ือหรือไมวา ผูคนที่อาศัยอยูใกล โรงไฟฟาถานหินไดรับรังสีจากเถาถานที่ฟุง
กระจาย สูงกวาถึง 100 เทา เมื่อเทียบกับคนที่อาศัยอยูใกลโรงไฟฟานิวเคลียร[4]   “””  ไมรูมากอนนะเนี๊ย... 
อื่ม…. 

 

   

อยากอนิเทรนด ไมยกเวน  ตองรูนวิเคลียร 
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ปจจุบันเทคโนโลยีในการจัดการโรงไฟฟานิวเคลียรนับไดวา มีความปลอดภัยท่ีสูงมาก เตา

ปฏิกรณนิวเคลียรไดถูกพัฒนาใหมีความทนทานตออุณหภูมิสูงมากๆ  เมื่อเกิดส่ิงผิดปกติขึ้นระบบเหลาน้ี
จะหยุดทํางานโดยตัวของมันเอง โดยไมตองมีพนักงานมาคอยควบคุม นอกจากน้ี เตาปฏิกรณนิวเคลียรจะ
ถูกหอมลอมดวยโดมปองกัน ที่ทําดวยเหล็กกลาพิเศษหนา ทนทานตอการแพรรังสีและการระเบิด  สวน
ของอาคารที่ต้ังเตาปฏิกรณนิวเคลียร จะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 2 เมตร ปองกันการพุงชนของ
เคร่ืองบิน และแผนดินไหว [2]  

 
  
 

นองๆ ลองคิดดูซิวา ถาเราจะผลิตกระแสไฟฟาใหพอกับการใชของประชาชนประมาณ 560,000 
คน  เราจะตองใชในปริมาณเช้ือเพลิงท่ีตางกันแคไหน กลาวคือ ตองใชน้ํามันก็ตองใชถึง 10,000,000 
บารเรล กาซธรรมชาติถึง 1,800,000,000 ลูกบาศกเมตร ตองตัดไมถึง 3,000,000 ตนมาทําฝน  เผาถานหิน
ถึง 2,300,000 ตัน ในขณะท่ีโรงไฟฟานิวเคลียรใชเช้ือเพลิงยูเรเนียมเพียง 33 ตัน เทาน้ัน [4] นอกจากน้ี ใน
การผลิตไฟฟา 1 ปมีกากเชื้อเพลิงนิวเคลียรชนิดที่มีรังสีระดับสูง มีปริมาตรพอๆ กับรถยนตเพียง 1 คัน
เทาน้ัน  อีกท้ัง คาไฟฟาน้ันมีราคาถูกกวา  ผลการสํารวจในป 2006 ในประเทศสหรัฐอเมริกา[5] พบวา
ตนทุนคาไฟฟาตอหนวย จากการใชน้ํามันเทากับ 2.10 บาท จากการใชกาซธรรมชาติ เทากับ 1.75 บาท 
จากการใชพลังงานนิวเคลียร ราคาเพียง 0.81 บาท  ซึ่งเทากับราคาไฟฟาท่ีผลิตจากการใชถานหิน  แตอยา
ลืมวา ถานหินผลิตกาซเรือนกระจกมากกวานิวเคลียรถึง 57 เทา[5]   ถาใชถานหินก็จะยิ่งทําลายส่ิงแวดลอม
มากข้ึน ท้ังน้ียังไมนับฝนกรดท่ีจะทําลายพืชผลทางการเกษตรอีกดวย เมื่อคาไฟฟาจากโรงไฟฟานิวเคลียร
มีราคาถูกเชนนี้ คราวน้ี นองๆ คงจะไดนําเงินไปใชจายสิ่งอื่นท่ีจําเปนไดมากข้ึนดวย 

 

         

 
 

นองๆ ทราบไหมวา ในปจจุบันท่ัวโลกมีโรงไฟฟานิวเคลียรอยูอยางนอย 441 โรง[6] นองๆ คน
ไหนอยากไปประเทศอเมริกา  อังกฤษ ฝร่ังเศส จีน หรือญ่ีปุน นองๆ ทราบไหมวา ประเทศเหลาน้ีมี
โรงไฟฟานิวเคลียรกันมานานกวา 25 ปแลว สวนในประเทศไทยของเราก็มีเตาปฏิกรณนิวเคลียร
เหมือนกัน  อาวนองๆ ทําไมทําหนาแปลกใจกันละ???  ประเทศเรามีเตาปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือการวิจัย 
ต้ังอยูที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร มีมานานกวา 50 ปแลวนะ  มีใครเคยได
ยินขาวการร่ัวของกัมมันตรังสีในกรุงเทพฯ บางหรือเปลา  ไมเคยไดยินขาวใชไหมคะ  แลวเราจะกลัว
นิวเคลียรกันไปทําไมละ  
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ปจจุบันประเทศตางๆ จํานวนอยางนอย 15 ประเทศ เชน จีน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน 

ฟนแลนด เปนตน กําลังดําเนินการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร จํานวนอยางนอย 41 โรง แมแตในประเทศ
เพื่อนบาน เชน เวียดนาม ไดลงมติท่ีจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรอีก 2 โรงดวย [7]  แลวประเทศเราจะยังยึก
ยัก...รออะไร 

 
 

อานขางบนน้ีแลว นองๆ เห็นดวยไหมคะวา โรงไฟฟานิวเคลียรนั้น 
ปลอดภัย ไมเปนระเบิดนิวเคลียร เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และราคาไฟฟาก็ถูกกวา  
งเวลาแลวใชไหมจะท่ี ประเทศเราจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรกันซะที  ไมมีไมไดแลว 
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1. ถาฉันไดรับมอบหมายใหพูดสนับสนุนโรงไฟฟานิวเคลียรในการโตวาที ฉันคิดวา โรงไฟฟานิวเคลียรมี
ประโยชน หรือ ขอดีอยางไรบาง   
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2. ถามีเพ่ือนไมเห็นดวยกับโรงไฟฟานิวเคลียร ฉันจะเขียนชักจูงใหเขายอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร อยางไร 

ประโยคที่ 1 คือ ......…………………………………………......................................... 
………………………………………………………………………………………… 
ประโยคที่ 2 คือ ............................................................................................................... 
...........................................…………………………………………………………….. 
ประโยคที่ 3 คือ ............................................................................................................... 
......................................……………………………………………………………….. 

 3. ถามีคนรูจักบอกวา กําลังตัดสินใจจะไปสมัครเปนเจาหนาท่ีในโรงไฟฟานิวเคลียร ฉันจะพูดสนับสนุนเขาวา
อยางไร 

    ประโยคที่ 1 คือ................................................................................................ 
    ......................................……………………………………………………… 
    ประโยคที่ 2 คือ ............................................................................................... 
    ..........................................……………………………………………………  
    ประโยคที่ 3 คือ ................................................................................................ 
    ........................................……………………………………………………… 
 4. ถามีคนมาปรึกษาวากําลังจะเดินทางไปประเทศท่ีมีโรงไฟฟานิวเคลียร เชน ฝร่ังเศส ญี่ปุน และทัวรจะ 
     พาไปดูโรงไฟฟานิวเคลียรดวย ฉันจะใหเหตุผลวาควรไปเย่ียมชมโรงไฟฟานิวเคลียร  เพราะเหตุใด 
    ประโยคที่ 1 คือ .................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 
ประโยคที่ 2 คือ ............................................................................................................... 
..................................................………………………………………………………… 
ประโยคที่ 3 คือ .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
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นอง เคยสงสัยไหมวา ทําไมเราถึงตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันมาต้ังแตเด็ก และเช่ือวา

จะตองเรียนไปจนจบมหาวิทยาลัย ถานองสงสัย ? ลองตามมาดูซิวาภาษาอังกฤษนั้น  มีประโยชน
อยางไรบางเร่ิมจากเร่ืองใกลตัวของนองกอน เราทุกคนมีความฝนกันท้ังนั้น ความฝนกับ
ภาษาอังกฤษ “มาเก่ียวกันไดอยางไร?” นองลองนึกถึงวันท่ีความฝนของนองเปนจริง เม่ือตอนท่ีนอง
ประสบความสําเร็จ ดวยการชนะโครงการประกวดระดับชาติข้ึนมา นองคงจะเปนท่ีสนใจของคน
ท่ัวไป ท้ังชาวไทย และ ตางประเทศ มีคนมาสัมภาษณมากมาย เปนท่ีรูจักของคนท่ัวประเทศ และถา
นองใหสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษไดอยางไมขัดเขิน ไมติดขัด ก็จะมีชาวตางประเทศรูจักนองดวย
เชนกัน นี่แหละ “GO Inter” ของจริง นองอาจมีเพื่อน ๆ ท่ีเปนคนตางชาติเพิ่มข้ึนดวยนะ 

สวนในชีวิตจริง นอง ลองมองรอบตัวซิวาภาษาอังกฤษ เขามามีบทบาทและใกลชิดกับ 
เรามากนอยแคไหน หันซายก็เจอปายโฆษณา หันขวาก็เจอรานอาหาร นองจะทําอยางไร ถา
อยากทานพิซซา (PIZZA) แตส่ังไมเปน เพราะอานเมนูไมออก อยากทาน MCDONAL แต
เรียกไมเปน แคนี้ทําไมได เพื่อนๆ ตองวานองวา OUT แนนอน ไมใชแคอาหารเทานั้น 
เคร่ืองใชตาง ๆ ท่ี เราใช อํานวยความสะดวกใหชีวิต  สวนใหญก็ มีคู มือการใช เปน
ภาษาอังกฤษ นองสามารถอานคูมือวิธีใชโทรศัพทมือถือได อานคําแนะนําการเลนเกม 
computer หรือแมแตคําแนะนําการใชอุปกรณเคร่ืองใชภายในบานจนเขาใจแลวสามารถ
อธิบายใหพอ แม หรือคนในครอบครัวฟงได นี่ถือวาเปนประโยชนอยางยิ่ง 

นอกจากนี้  ยังมียารักษาโรคท่ีนอง ตองทานเวลาไมสบายหรือปวย  ก็มีคําแนะเปน
ภาษาอังกฤษ ถานองอานภาษาอังกฤษไมเขาใจ แลวนองไปแนะนําใหคนใกลชิดทาน หรือนอง
ทานเอง โดยไมรูอยางละเอียดและถูกตองวาเปนยารักษาโรคอะไร แกโรคอะไร หรือตองทาน
มากนอยแคไหน วันนึง ! นองอาจทําใหคนใกลชิดตายหรืออาจเปนนอง เองน่ันแหละท่ีตองตาย 

คิดดูซิวามันเปนเร่ืองใหญแคไหนจากการที่นองไมรูภาษาอังกฤษ 
ปจจุบันนี้โลกของเราเปน “โลกไรพรมแดน” แลว การ

ส่ือสาร การสงขอมูลขาวสารตางๆ สามารถติดตอผานระบบเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย  ทําใหขาวสารตางๆ สามารถรับรูไดอยางรวดเร็วและจะตอง
เปนผูมีความรู ความสามารถในการใชภาษาท่ีมากกวาภาษาไทยเพียง

ภาษาเดียว นั่นคือ นอง ตองรูและเขาใจในภาษาอังกฤษอีกดวย  

อยากจะบอกมั๊ก มาก 
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ในเร่ืองของการเรียน  ก็เหมือนกัน  เม่ือนองโตข้ึนและตองสมัครเขาเรียน  ในระดับ

มหาวิทยาลัยพรอมกับเพื่อน แตเพื่อนท่ีเกงภาษาอังกฤษมากกวานอง สามารถสอบผานเขาไปไดแต
นองกลับสอบเขาไมได เพราะนองรูจักแตภาษาไทยภาษาเดียว นองไมอับอายเพื่อนเขาบางหรือไง ? 
ท่ีสอบไมได แตถาจะสมมุติวา นองสอบเขาเรียนได  เม่ือถึงเวลาเรียน อาจารยบอกใหไปคนควา
ความรูใหม ๆ จากตําราภาษาอังกฤษหรือจาก Internet แลวคนอ่ืนเขาทํากันได แตเราทําไมได นอง
จะเปนพวก ตกยุค ตกสมัย ไมใชพวกหลังเขา แตเปนพวกตกโลกไปเลย นองอาจเรียนไมจบหรือจบ
ชากวาเพื่อน ๆ  

ภาษาอังกฤษน้ันใหความรูใหม ๆ แกเรา คนท่ีเรียนจบมาและมีความรูเร่ืองภาษาอังกฤษ ดีท้ัง
พูดและเขียน  จะมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี  ไดรับ
เงินเดือนท่ีสูง เม่ือมีเงินเดือนสูงก็ไปเที่ยวเมืองนอกได ทองเท่ียวไปรอบโลก  ไดเรียนรู
เร่ืองราวของประเทศตาง ๆ รวมถึงมีเพื่อนมากมาย สําหรับนองท่ีมีโอกาสไดไปเท่ียว
ตางประเทศ แตถาไมรูภาษาอังกฤษอาจโชครายถูกจับเขาคุกได เพราะ  อานปายหามตางๆ 
ไมออก ถาเปนอยางนี้ ก็ไมตองไปไหนเลยใหอยูแตในเมืองไทยหรืออยูแตในบานก็พอ  

 
ถึงแมจะอยูแตในเมืองไทย  ถานองเปน

พวกไมมีความสามารถและขาดความม่ันใจ ในการใช
ภาษาอังกฤษ วันหนึ่งนองไปเจอกับนักทองเท่ียว ท่ีมาเท่ียวในประเทศของเรา 
แลวเขาเขามาคุยกับนองแตนองพูดไมได คงทําใหนองรูสึกอึดอัดและกลัวมาก 
เพราะวาไมรูจะพูดกับเขาอยางไร เชื่อไดเลย นองทําไดแคยิ้ม แหย แหย แลว

เดินหนีไปเลย ทําแบบนี้หรือ ท่ีเด็กวัยใส ใจเต็มรอย เขาทํากัน แบบนี้อาโกปากซอยเรียก เต็มจอย    
ในท่ีสุด  นองจะเปนพวกมุดหัวอยูแตในมุมมืด จะหลบหนาผูคน ไมยอมพบปะใคร พูดงายๆ ถาเอาง
คลุมแลวเดินไดก็คงจะทํา นอง จะกลัวและคอยระวังตัวมากกวาคนอ่ืน กลัวการดูถูก กลัวคนวาเรา
ไมมีความสามารถ นองจะรูสึกตัวเองไมมีคา ไรศักดิ์ศรี นองคงเหวอ แลวก็ไมเดิ้นพอสมควรท่ีจะถูก
ปะนาม และขอแนะนําวา  “ใหเอาหัวไปซุกทรายซะดีกวา”...ขอบอก นอง คงเห็นประโยชนของการ
ท่ีเรามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแลวใชไหมวา มีประโยชนท้ังกับตัวเอง กับครอบครัว 
จนถึงเปนประโยชนตอประเทศชาติดวย เพราะฉะน้ัน เรามาสนใจ และใหความสําคัญดวยการตั้งใจ
เรียนภาษาอังกฤษ จนเปน “แฟนพันธุแท” เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันดีกวาเพราะวา....เราคือ...กําลัง
สําคัญของประเทศ แลวอยางนี้ นองจะยังไมอยากเรียนภาษาอังกฤษใหเกงๆ อีกหรือ 

SYSTEM ระบบ 
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1. ถาฉันไดรับมอบหมายใหพูดสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในการโตวาที ฉันคิดวาการเรียนภาษาอังกฤษมี   
    ประโยชน หรือ ขอดีอยางไรบาง   

 ประโยคที่ 1 คือ ............................................................................................................... 
.................................................................…………………………………………….....  
ประโยคที่ 2 คือ ................................................................................................................ 
…..............................................................................…………………………................ 
ประโยคที่ 3 คือ ................................................................................................................ 
..............................................................................……………………………………… 

2. ถามีเพ่ือนท่ีไมชอบภาษาอังกฤษ ฉันจะเขียนชักจูงใหเขาชอบภาษาอังกฤษวาอยางไร 
   ประโยคที่ 1 คือ....................................................................................................................................................... 

.................................................................................……………………………………… 
ประโยคที่ 2 คือ .................................................................................................................. 
...................................................................................…………………………………… 
ประโยคที่ 3 คือ ................................................................................................................. 
...............................................................................……………………………………… 

3. ถามีคนรูจักบอกวา กําลังตัดสินใจจะไปสมัครเปนไกดใหชาวตางชาติ ฉันจะพูดสนับสนุนเขาวาอยางไร 
    ประโยคที่ 1 คือ ................................................................................................................. 
    .................................................................……………………………………………......   
   ประโยคที่ 2 คือ ................................................................................................................. 
   .................................................................……………………………………………….. 
   ประโยคที่ 3 คือ ................................................................................................................. 
   .................................................................……………………………………………….. 
4. ถามีคนมาปรึกษาวากําลังจะเดินทางไปอยูบานชาวตางชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษ 1 เดือน ฉันจะใหเหตุผลวาควรไป 
    อยูดวย เพราะเหตุใด 
   ประโยคที่ 1 คือ .............................................................................................................. 
   .................................................................…………………………………..………….. 
   ประโยคที่ 2 คือ .............................................................................................................. 
   .............................................................……………………………………………........ 
   ประโยคที่ 3 คือ ...............................................................................................................          
   ..................................................................................…………………………………… 
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ชุดท่ี 1 การรับทราบของฉนั 

 
     ตัวอยางการตอบ 
      0.  อาหารเชาเปนอาหารมื้อที่สําคัญที่สุดของวัน 

________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ __________________             ________________              _______________ )          
                                                                              นอย                                     ปานกลาง                       มาก 

 
1. โรงไฟฟานิวเคลียรปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ )     
                               นอย                                            ปานกลาง                                   มาก 

2. ถาเดินทางโดยสารเครื่องบินไปกลับ 1 ครั้ง ระหวางกรุงวอชิงตันดีซี ถึงนครลอสแองเจลิสผูโดยสารที่อยูบน
เครื่องบินจะไดรับการแผรังสีจากอวกาศมาถึง 50 เทาเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ไดรับจากการต้ังบานเรือน
ใกลกับโรงงานไฟฟานิวเคลียรเปนเวลา 1 ป 

 
_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ )     

                             นอย                                           ปานกลาง                                       มาก 

3. ถาเกิดวิกฤตพลังงาน ก็ใชกาซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟาแทนได เพราะไมมีวันหมด  
 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

4. การถายเอ็กซเรยทรวงอก 1 ครั้ง ไดรับรังสีนอยกวาการต้ังบานเรือนใกลโรงงานไฟฟานิวเคลียรตลอดหน่ึงป 
 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

5. โรงไฟฟาถานหินไมปลอยรังสีที่ทําอันตรายแกผูคนเลย 
 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

6. คนที่อยูอาศัยบริเวณโรงไฟฟาถานหิน ไดรับรังสีสูงกวาคนที่อาศัยใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียรถึง 100 เทา 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

7. ประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน อเมริกา ญี่ปุน หรือังกฤษ มีโรงไฟฟานิวเคลียรมานานกวา 50 ปแลว 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

8. เตาปฏิกรณนิวเคลียรไดถูกพัฒนาใหเปนรุนระบบแบบกาวหนาทนทานตออุณหภูมิสูงๆ 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

9. กรณีที่เกิดปญหาขัดของ เตาปฏิกรณนิวเคลียรจะหยุดทํางานโดยตัวของมันเอง โดยไมตองมีพนักงานคอย
ควบคุม 

 
_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 

                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 
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10. อาคารที่ต้ังเตาปฏิกรณนิวเคลียรจะถูกหอมลอมดวยโดม สามารถปองกันเครื่องบินพุงชนได  

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

11. ตนทุนเช้ือเพลิงพลังงานนิวเคลียรน้ันสูงกวาพลังงานประเภทอ่ืน 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

12. ปจจุบันประเทศตางๆ ในโลก จํานวน 60 ประเทศ ที่กําลังดําเนินการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

13. กากเช้ือเพลิงนิวเคลียรในการผลิตครั้งหน่ึงๆ มีจํานวน เทากับรถจักรยานยนต 1 คัน  

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

14. ประเทศเวียดนามมีโรงไฟฟานิวเคลียรใชแลวในปจจุบัน 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

15. พลังงานนิวเคลียรจัดอยูในรูปแบบพลังงานที่ยั่งยืน 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

16. ประเทศไทยของเรามีเตาปฏิกรณนิวเคลียรแลว 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

17. ประเทศฝรั่งเศสไมมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

18. โรงไฟฟานิวเคลียร คือ ระเบิดปรมาณู 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

19. โรงไฟฟานิวเคลียรใชแรยูเรเน่ียมเปนเช้ือเพลิง 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

20. ควันสีขาวที่ปลอยจากโรงไฟฟานิวเคลียรเปนมลพิษ 

_________________ ถูก       ________________ ผิด          (ตอบอยางมั่นใจ  ________________                _____________________          ___________________ ) 
                          นอย                                        ปานกลาง                                   มาก 

 
แบบวัดตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร 

ขอความท่ีถูก ขอความท่ีผดิ รวมจํานวนขอ 
6,8,9,15,16,19 1,2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,17,18,20 20 
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ชุดที่ 2 ความคิดเห็นของฉัน ดานประเมินคา 

 
1. โรงไฟฟานิวเคลียรสรางขึ้นเพื่อใหคนรวย แตสรางปญหาใหแกคนทองถิ่น ( t = 7.51, r = 0.61) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันไมเห็นความจําเปนที่ประเทศเราจะตองสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเหมือนประเทศเพื่อนบาน (t = 11.01,  

r = 0.74) 
----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3.    ฉันไมเห็นความจําเปนที่ประเทศเราจะตองทุมงบประมาณจํานวนมากเพื่อสรางโรงไฟฟานิวเคลียร  

(t = 13.84, r = 0.78) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4.   คงจะไมคุมคาที่จะลงทุนสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศเรา (t = 7.81, r = 0.62) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. โรงไฟฟานิวเคลียรนาจะมีอันตรายมากกวาโรงไฟฟาประเภทอื่น (t = 10.50, r = 0.72) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกไมปลอดภัย ถารูวาจะมีการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศ (t = 16.24, r = 0.85) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. โรงไฟฟานิวเคลียรต้ังอยูที่ไหนชาวบานแถวนั้นคงเดือดรอนแน (t = 12.22, r = 0.72) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันมีความรูสึกไมดีเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 12.74, r = 0.80) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันกลัววาโรงไฟฟานิวเคลียรคงจะเกิดระเบิดเหมือนในตางประเทศ (t = 8.40, r = 0.70) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันจะรูสึกภูมิใจถาประเทศเรามีโรงไฟฟานิวเคลียรเหมือนนานาประเทศ (t = 8.33, r = 0.64) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันกลัววาโรงไฟฟานิวเคลียรจะเกิดการรั่วไหลของสารกัมมตภาพรังสี (t = 8.65, r = 0.68) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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12. ถาจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรมาสรางแถวหมูบานที่ฉันอยู ฉันก็ไมรูสึกกลัว (t = 9.73, r = 0.89) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร (Alpha= . 94) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1) ดานประเมินคา -  1,2,3,4,5,7  6 

2)  ดานความรูสึก 10,12  6,8,9,11  6 

รวมจํานวนขอ 2  10  12  

 

ชุดที่ 3 ความคิดเห็นของฉัน ดานความพรอม 

 
1.  ในอนาคต ถามีหนวยงานใดมาถามความเห็นเกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย     

ฉันยินดีที่จะตอบวา “เห็นดวย” (t = 16.84, r = 0.89) 
----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2.  ถาใหเลือกระหวางการสรางโรงไฟฟาถานหินกับโรงไฟฟานิวเคลียร ฉันจะเลือกโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 

13.89, r = 0.78) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3.  ฉันเห็นดวย ถาจะมีการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย (t = 17.44, r = 0.89) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4.  ถามีการโตวาทีเรื่องการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรฉันจะอยูเปนฝายสนับสนุน (t = 14.70, r = 0.88) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5.  ประเทศเราถึงเวลาแลวที่จะตองมีโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 12.81, r = 0.84) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6.  ฉันไมเห็นดวยกับกลุมคัดคานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 13.38, r = 0.78) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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7.  ขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียรมีมากกวาขอเสีย ฉันจึงเห็นดวยใหสรางโรงไฟฟานี้ (t = 16.78, r = 0.84) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8.  หากตองพูดหนาชั้นเรียนเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียร ฉันจะพูดโนมนาวใหเพื่อนรวมกันสนับสนุน (t = 13.91, r =       

  0.89) 
----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9.  ฉันไมเห็นดวยกับสื่อที่นําเสนอขอมูลเชิงสนับสนุนใหมีโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 11.05, r = 0.80) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันเห็นดวยกับสํานักงานปรมณูเพื่อสันติที่ผลักดันใหประเทศเราสรางโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 13.88, 

    r = 0.85) 
----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ไมควรอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตัดสินใจสรางโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 12.45, r = 0.83) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. เพื่อปองกันปญหาวิกฤติพลังงาน เราควรจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรไดแลว (t = 18.37, r = 0.85) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร (Alpha=. 97) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

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

 

ชุดที่ 4 ความรูสึกที่มีตอการอานบทความขางตน 

 
1.  ฉันรูสึกชอบบทความขางตนที่ฉันเพิ่งอานจบไป (t = 9.58, r = 0.72) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2.  ฉันเห็นวา บทความขางตนที่อานไปนี้มีประโยชน (t = 7.15, r = 0.49) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันรูสึกวาบทความขางตนนี้นาเบื่อ (t = 13.15, r = 0.82) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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4. ฉันคิดวาบทความขางตนน้ีไมเก่ียวอะไรกับฉันเลย (t = 7.00, r = 0.52) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันต้ังใจอานบทความขางตนน้ี (t = 7.65, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกสนุกที่ไดอานบทความขางตน (t = 11.37, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ถามีโอกาสฉันอยากอานบทความน้ีอีกครั้ง (t = 9.64, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ถาใหเลือกได ฉันอยากจะอานบทความเรื่องอื่นแทน (t = 10.58, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันอยากใหเพ่ือนๆ หองอื่นไดอานบทความขางตนน้ีเหมือนกับฉัน (t = 7.75, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันไมเห็นความสําคัญของเน้ือหาในบทความขางตนน้ี (t = 9.83, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันรูสึกงวงนอนในขณะที่อานบทความขางตนน้ี (t = 9.75, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันรูสึกเซ็งกับการอานบทความขางตนน้ี (t = 13.92, r = 0.92) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

 
แบบวัดความรูสึกท่ีมีตอบทความ (Alpha =. 93) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1,2,8,10,11,12 3,4,5,6,7,9 12 
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ชุดท่ี 5 ความคิดเห็นของคนรอบขาง 

 
1.   เพ่ือนสนิทของฉันคงไมอยากใหประเทศเรามีโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 8.85, r = 0.67) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2.  แมวาจะทราบขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียรอยูบาง เพ่ือนสนิทฉันก็คงไมอยากใหสรางโรงไฟฟานิวเคลียรอยูดี  
(t = 12.19, r = 0.76) 
 

 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3.  ครูอาจารยฉันคงเห็นวาโรงไฟฟานิวเคลียรจะสรางปญหาสุขภาพอยางมาก (t = 10.17, r = 0.77) 
 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4.  ถามีคนบอกวาโรงไฟฟานิวเคลียรจะสรางความเดือดรอนใหคนจํานวนมาก เพ่ือนสนิทฉันคง จะเห็นดวย  
(t = 7.81, r = 0.66) 

 
---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5.  เพ่ือนสนิทของฉันคงตอบแบบสอบถามงานวิจัยวาพลังงานนิวเคลียรมีประโยชนหลายดาน (t = 9.62, r = 0.62) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6.   ถึงแมจะทราบขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียรอยูบาง แตพอแมของฉันก็คงจะไมเห็นดวยกับโรงไฟฟาน้ีอยูดี  
(t =12.82, r = 0.82) 

 
---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7.   อาจารยของฉันคงจะคัดคานโรงไฟฟานิวเคลียร เพราะคิดวานาจะมีอันตรายตอมนุษย (t = 9.08, r = 0.72) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8.   พอแมฉันคงจะเห็นวา การสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเปนการใชงบประมาณที่คุมคา (t = 9.03, r = 0.74) 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. แมพอแมฉันจะรูวาโรงไฟฟานิวเคลียรตองกูเงินมาสรางจํานวนมากแตทานก็คงยังเห็นดวย (t = 11.27, r = 0.76) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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10.   อาจารยฉันคงจะตอบวา “เห็นดวย” ที่วาโรงไฟฟานิวเคลียรคงจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา

โรงไฟฟาถานหิน (t = 9.47, r = 0.77)  
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ถาอาจารยจะกลาวถึงเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียรทานคงจะนําเสนอเกี่ยวกับขอดีของโรงไฟฟานี้ (t = 9.12,  

r = 0.71) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12.   พอแมฉันคงเห็นดวยกับผูนําประเทศท่ีสรางโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 13.93, r = 0.84) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการรับรูปทัสถานทางสังคม (Alpha=. 94) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

   1) มิติพอแม 8,9,12  6  4  

   2) มิติครูอาจารย 10,11   3,7   4  

   3) มิติเพื่อน 5  1,2,4  4  

รวมจํานวนขอ 6   6  12  

 

ชุดที่ 6 ประสบการณท่ีฉันรับรู 

 
1. ฉันเคยอานหนังสือเจอขาวที่เขียนสนับสนุนใหมีโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 5.58, r = 0.38) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. มีหลายคนเลาใหฟงวา โรงไฟฟานิวเคลียรชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมได (t = 8.99, r = 0.62) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันเคยฟงสารคดีที่บอกความจําเปนของโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 5.34, r = 0.38) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันเคยไดยินขาวในวิทยุรายงานวาพลังงานนิวเคลียรจะเปนทางออกของวิกฤตพลังงาน (t = 7.13, r = 0.46) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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5. มีแตคนพูดวาโรงไฟฟานิวเคลียรจะชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหมนุษย (t = 5.77, r = 0.42) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. สวนใหญแลวขาวที่ฉันไดยินเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรกลาวถึงอันตรายมากกวาประโยชน (t = 7.46,  

r = 0.60) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันเคยอานบทความที่อธิบายเกี่ยวกับพลังานนิวเคลียรวาเปนพลังงานสะอาด (t = 7.76, r = 0.57) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันรูมาวารังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียรทําใหคนเสี่ยงเปนโรคมะเร็งสูงมาก (t = 6.91, r = 0.58) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันเคยดูวีดิทัศนเกี่ยวกับขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 5.50, r = 0.45) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. สื่อตางๆ ที่ฉันฟงมา มักกลาวถึงอันตรายของโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 4.93, r = 0.51) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

            จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
11. ฉันเคยทราบมาวาโรงไฟฟานิวเคลียรชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได (t = 9.39, r = 0.64) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
12. สื่อสวนใหญที่ฉันไดยินมามักกลาวถึงประโยชนของโรงไฟฟานิวเคลียร (t = 7.55, r = 0.55) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

 

แบบวัดการรับรูขาวสาร (Alpha=. 87) 

 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1,2,3,4,5,7,9,11,12  6,8,10   12  
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ชุดท่ี  7 เยาวชนกับประสบการณทางบาน 

 
1. แมรักและหวังดีตอฉัน (t = 3.98, r = 0.55) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. แมชวยเหลือดูแลฉันอยางเต็มท่ี (t = 5.83, r = 0.59) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. แมไมเคยสนใจทุกขสุขของฉัน (t = 6.15, r = 0.60) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. แมทําตัวหางเหินจากฉัน (t = 6.68, r = 0.66) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. แมจะใหกําลังใจ เมื่อฉันตองทําสิ่งที่ยากหรือลําบาก (t = 6.51, r = 0.50) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. แมของฉันไมยอมฟงคําอธิบายหรือเหตุผลจากฉัน (t = 7.97, r = 0.39) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. แมมักอารมณเสีย เมื่อฉันเขาไปใกลชิดทาน (t = 7.66, r = 0.56) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. แมมักลงโทษฉันมากเกินเหตุ (t = 7.17, r = 0.35) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. แมมักใหโอกาสฉันทําความดีเพ่ือแกตัวใหม (t = 7.14, r = 0.65) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เมื่อฉันทําผิด แมจะอธิบายเหตุผล กอนลงโทษฉัน (t = 7.70, r = 0.50) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
แบบวัดการอบรมเลี้ยงด ู(Alpha=. 82) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1,2,5,9,10 3,4,6,7,8 10 
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ชุดที่ 8 ฉันในปจจุบันและอนาคต  

 
1. การวางแผนการทํารายงานสงอาจารยเปนการเสียเวลาเมื่อใกลสงคอยทําก็ได (t = 6.16, r = 0.48) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันไมเห็นความจําเปนตองใชชอนกลางเวลาทานอาหารรวมกันกับคนอื่น เพราะฉันไมเชื่อวาจะติดโรคติดตอ  

(t = 6.13, r = 0.52) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันไมสนใจวาฉันใชเวลาในแตละวันใหเกิดประโยชนหรือไม (t = 10.22, r = 0.65) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ไมจําเปนที่ฉันตองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพการงาน เพราะอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน (t = 5.74, r = 0.41) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. เมื่อผลสอบออกมาดังที่ฉันตั้งใจไว ฉันจะใหรางวัลกับตนเอง (t = 5.79, r = 0.45) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. หลังจากทํางานในสวนยอยๆ สําเร็จ ฉันมักจะคิดเตรียมวางแผนทําตามเปาหมายขั้นตอไป (t = 6.32, r = 0.47) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันไมเคยประเมินตนเองวาฉันไดทําอะไรบางตามเปาหมายที่ต้ังไว (t = 6.16, r = 0.43) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันมักใหรางวัลกับตนเองเสมอเมื่อทํางานตามที่ต้ังใจไวไดสําเร็จ (t = 5.66, r = 0.41) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. เมื่อวันไหนที่ใชเงินเกินกวาที่กําหนดไว วันถัดมาจะตองใชใหนอยกวาเดิม (t = 4.88, r = 0.38) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เมื่อรูวาอวนขึ้นฉันจะทานอาหารจําพวกแปงไขมัน ของทอด และขนมหวานใหนอยลง (t = 6.61, r = 0.42) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (Alpha=. 79) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 
1)  มุงอนาคต 5,6 1,2,3,4 6 
2) ควบคุมตน 8,9,10 7 4 

รวมจํานวนขอ 5 5 10 
 

ชุดท่ี 9 ฉันกับคนรอบขาง 
 

1.  ฉันมักไมฝากใหเพ่ือนสนิททําธุระแทนฉัน (t = 5.58, r = 0.41) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันเปนคนไมคอยไววางใจผูอื่น (t = 7.23, r = 0.54) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. เปนการยาก ที่เพ่ือนๆ จะทําใหฉันเช่ือถือบุคคลใดบุคคลหน่ึงได เชน เพ่ือนของเพื่อน (t = 4.40, r = 0.35) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ถาฉันมีแฟน และมีคนบอกวาแฟนฉันเดินอยูกับคนอื่น ฉันจะเลิกกับแฟนทันที (t = 4.12, r = 0.15) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ถึงแมคนที่ฉันรูจักจะมาทําดีกับฉัน ฉันก็ยังอดคิดไมไดวา เขาตองการประโยชนอะไรจากฉัน (t = 4.61,  
          r = 0.30) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันคิดวามนุษยโดยทั่วไปชอบเอาเปรียบคนอื่น (t = 3.20, r = 0.21) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. แมจะมีการแบงหนาที่ในการทํางานกลุมอยางชัดเจนแลวก็ตาม แตฉันก็ยังเขาไปจัดการงานในสวนตางๆ  
         ที่ไมใชหนาที่รับผิดชอบของฉันเสมอๆ เพราะกลัววางานจะออกมาไมดีพอ (t = 2.40, r = 0.25) 
 

---------------------- ---------------------- ---------------------- : ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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8. บอยครั้งเวลานําเสนองานกลุมหนาชั้นเรียน ฉันจะตอบคําถามเอง เพราะกลัววาเพื่อนจะตอบไดไมดี (t = 4.56,  

     r = 0.36) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันไมคอยขอคําปรึกษากับใครๆ เพราะกลัวเขาจะนําความลับของฉันไปบอกคนอื่นตอ (t = 6.34, r = 0.34) 
  

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันคิดวา เพื่อนสนิทของฉันคงจะไมหักหลังฉันแน (t = 2.80,  r = 0.78) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ถามีคนโทรมาหาฉันและบอกวาเปนเจาหนาที่จากหนวยงาน ฉันจะยอมบอกเบอรโทรศัพทของผูปกครองให 

      เขา (t = 2.32, r = 0.12) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ถาฉันมีปญหา ฉันจะเลาใหเพื่อนหรือพอแมฟงเสมอ (t = 2.45, r = 0.12) 
 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดความไววางใจผูอ่ืน (Alpha=. 70) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

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

 

ชุดที่ 10 ความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง 
1. ฉันมีเรื่องกลุมใจอยูเสมอ (t = 6.16, r = 0.52) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันรูสึกลําบากใจ ถาจะตองตัดสินใจทําอะไรดวยตัวเอง (t = 6.64, r = 0.53) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันรูสึกกังวลใจวาพอหรือแมอาจจะไมรักฉัน (t = 7.49, r = 0.58) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ถามีคนมาขัดใจหรือยั่งเพียงเล็กนอย ฉันจะโกรธเอางายๆ (t = 7.46, r = 0.51) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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5. ฉันรูสึกกลัวโดยไมรูวากลัวอะไรอยูบอยๆ (t = 7.56, r = 0.56) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. บางครั้งฉันรูสึกวา ตัวเองทําอะไรผิดอยูเสมอ (t = 7.50, r = 0.60) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. เมื่อเขานอนตอนกลางคืน ฉันมักนอนไมคอยหลับ เพราะคิดเรื่องตางๆ (t = 8.00, r = 0.47) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันรูสึกหวาดกลัวอยูเสมอวา พอแมหรืออาจารยจะลงโทษ (t = 7.06, r = 0.60) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันรูสึกวาตนเองสนใจอะไรไมไดนาน (t = 6.30, r = 0.52) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. บางเวลาฉันรูสึกอึดอัดอยากตะโกนออกไปดังๆ (t = 6.32, r = 0.49) 

----------------------  ----------------------  ----------------------  :  ----------------------   ----------------------   ---------------------- 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดสุขภาพจิต (Alpha=. 83) 

 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

-  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  10  

 

ชุดที่ 11 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา 

 

คําแนะนําในการตอบ 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง (       ) และเติมขอความในชองวาง 

1. เพศ    (       )   ชาย    (       )   หญิง    2. อายุ...............ป……เดือน  

3. ฉันเรียนของหอง ม.5 /.............               โรงเรียน ............................................................................................... 

4. ฉันเปนลูกคนที่ ......... และมีพ่ีนอง รวม ........... คน (ไมนับตัวฉัน) 

5. เกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อเทอมที่แลว เทากับ ................................ 

6. สายวิชาที่เรียน   วิทย-คณิต   คณิต-ภาษา   มนุษย-สังคม   อื่นๆ โปรดระบุ .................................. 

7.  ระดับการศึกษาของมารดา คือ ........................................................................... 

8. ระดับการศึกษาของบิดา คือ ...............................................................................   
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9. อาชีพมารดา   คือ ...........................................................................  
10. อาชีพบิดา  คือ ...........................................................................  
11. นักเรียนไดเงินมาโรงเรียน เดือนละ ..................... บาท  
12. ถาใหคะแนน 1 คะแนน (ไมเห็นดวย) จนถึง 100 คะแนน (เห็นดวยท่ีสุด) นักเรียนจะใหคะแนนในขอตอไปน้ี
อยางไร 
  12.1 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย                     เทากับ ................ 
 12.2 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ   เทากับ ................ 
 12.3 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดท่ีนองอยู               เทากับ................. 
 12.4 ความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานท่ีนองอยู              เทากับ................ 

ขอบคุณนองๆ ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี  และขอใหตรวจสอบอีกครั้งวาทําครบทุกขอแลว..นะจะ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
164 

ตารางท่ี 1 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมรวม (N = 649) (P และ V  N = 205) 
 
 

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 

สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน   
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต    

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4915 .50031                 
W 1.4838 .50012 .010                
1 68.8274 9.98770 .342** .050               
2 40.5015 9.86498 .463** .018 .428**              
3 38.4637 9.84376 -.376** -.048 -.249** -.650**             
4 41.6296 4.35839 .084* -.022 .082* .126** .082*            
5 39.1233 5.03202 .065 -.051 .136** .238** .074 .227**           
6 39.9461 6.79791 -.094* .006 .045 -.168** .413** .114** .297**          
7 34.6302 3.33084 -.034 .012 .054 .063 .022 .125** .144** .129**         
8 34.1175 5.20995 .047 -.026 .151** .171** .030 .193** .271** .162** .182**        
9 40.5842 5.62747 .078* -.042 .108** .215** -.007 .196** .271** .154** .141** .240**       

10 35.8102 8.55354 -.027 .024 .104** .188** -.043 .189** .220** .031 .151** .150** .303**      
T 61.3934 29.23271 .281** .030 .232** .549** -.606** -.053 .004 -.284** .030 .012 .008 .042     
B 42.4697 30.54597 .188** .023 .159** .391** -.438** -.097* -.029 -.236** -.012 -.050 .002 .053 .558**    
P 28.6040 28.09092 .296** .040 .205** .426** -.466** -.122 .080 -.189** .028 -.034 -.048 .031 .494** .655**   
V 22.0149 26.07051 .221** .032 .147* .351** -.327** -.076 .072 -.144* .015 -.058 -.013 .054 .405** .565** .872**  
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ตารางท่ี 2 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนชาย (N = 230) (P และ V N = 67) 
  

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4870 .50092                 
W 1.4609 .49955 .076                
1 69.5609 10.33936 .273** -.034               
2 40.8826 10.78245 .522** .023 .445**              
3 36.4084 10.52109 -.374** -.073 -.206** -.655**             
4 41.1419 4.75411 .130* -.089 .175** .113 .079            
5 38.8000 5.34030 .059 -.001 .081 .228** .181** .177**           
6 38.3783 7.43299 -.119 -.048 .011 -.235** .535** .112 .301**          
7 34.2609 3.34895 -.014 -.002 .115 .086 -.038 .127 .161* -.001         
8 33.6130 5.88483 .070 -.039 .204** .219** -.008 .238** .356** .136* .143*        
9 40.9808 6.37684 .116 .002 .060 .259** .002 .258** .259** .205** .115 .227**       
10 36.5513 8.81917 .092 .014 .100 .205** .047 .180** .263** .103 .188** .177** .342**      
T 66.2055 31.39865 .288** .090 .214** .612** -.671** -.082 -.079 -.368** .068 -.020 .006 -.016     
B 48.3850 34.95288 .221** .016 .179** .441** -.519** -.113 -.137* -.306** -.027 -.094 .015 .011 .594**    
P 32.9851 32.50804 .412** .076 .296* .541** -.680** -.231 -.060 -.325** -.027 .018 -.212 -.173 .565** .585**   
V 24.9403 30.24841 .400** .095 .275* .527** -.502** -.101 -.076 -.263* .037 -.069 -.111 -.103 .433** .513** .840**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต    
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ตารางท่ี 3 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนหญิง (N = 419) (P และ V N = 138) 
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4940 .50056                 
W 1.4964 .50058 -.026                
1 68.4248 9.77845 .384** .101*               
2 40.2924 9.33000 .427** .017 .417**              
3 39.5919 9.27223 -.387** -.043 -.269** -.653**             
4 41.8974 4.10642 .054 .016 .029 .141** .065            
5 39.3007 4.85190 .068 -.084 .176** .248** -.011 .257**           
6 40.8067 6.26705 -.082 .031 .086 -.113* .296** .094 .288**          
7 34.8329 3.30734 -.047 .016 .026 .053 .039 .113* .129** .196**         
8 34.3944 4.78431 .031 -.022 .122* .138** .039 .149** .204** .165** .202**        
9 40.3665 5.16546 .055 -.069 .139** .179** .001 .157** .287** .133** .168** .258**       

10 35.4033 8.38700 -.095 .033 .101* .174** -.087 .206** .199** .002 .138** .141** .273**      
T 58.7519 27.65710 .283** .001 .236** .506** -.548** -.015 .071 -.197** .023 .053 -.001 .067     
B 39.2226 27.33736 .173** .037 .135** .351** -.352** -.065 .066 -.143** .019 .007 -.023 .070 .518**    
P 26.4769 25.53357 .235** .037 .139 .349** -.312** .010 .208* -.042 .097 -.055 .105 .134 .439** .699**   
V 20.5945 23.77102 .117 .007 .059 .227** -.200* -.031 .200* -.022 .020 -.033 .081 .135 .381** .599** .896**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 

 4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 4 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนอายนุอย (N = 313) (P และ V N = 81) 
 

  Mean SD. R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4728 .50006    
W 1.4728 .50006 -.025    
1 69.5144 10.10620 .353** .092   
2 40.7572 9.60961 .458** .068 .428**   
3 39.3401 9.78111 -.387** -.079 -.293** -.672**   
4 41.8019 4.32706 .128* -.007 .079 .129* .083   
5 39.1054 5.04833 .054 -.077 .177** .232** .023 .250**   
6 40.2204 6.64720 -.095 -.060 .055 -.205** .382** .082 .333**   
7 34.7252 3.21673 -.003 .005 .016 .116* -.093 .032 .151** .103   
8 34.2080 4.97412 .025 -.041 .080 .159** .001 .160** .241** .106 .154**   
9 40.9137 5.49903 .092 -.035 .131* .176** .016 .183** .267** .070 .125* .207**   

10 36.2077 8.61526 -.018 .053 .078 .166** -.090 .189** .261** .027 .143* .138* .313**  
T 61.1207 29.21319 .216** .086 .231** .562** -.655** -.102 -.039 -.312** .077 -.011 -.042 -.028  
B 41.7227 30.59528 .174** .039 .155** .369** -.444** -.190** -.121* -.264** .035 -.076 -.066 -.055 .560**  
P 25.4568 25.76143 .364** .061 .195 .336** -.518** -.094 .069 -.263* .119 -.127 -.024 -.088 .408** .675** 
V 18.5185 21.80775 .310** .067 .096 .235* -.337** -.077 .016 -.162 .060 -.129 .052 -.112 .291** .522** .797**

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 

 4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 5 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนอายุมาก (N = 322) (P และ V N = 122) 
 

 Mean SD. R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.5155 .50054       
W 1.4845 .50054 .057      
1 68.1677 9.89524 .323** .011      
2 40.1568 10.11250 .468** -.016 .426**      
3 37.6443 9.95230 -.358** -.015 -.215** -.638**      
4 41.4057 4.36547 .055 -.038 .084 .109* .086      
5 39.0932 5.03793 .067 -.034 .090 .231** .137* .198**      
6 39.6863 6.93883 -.106 .079 .032 -.142* .443** .158** .263**     
7 34.5466 3.41693 -.043 .009 .098 .018 .126* .183** .144** .193**     
8 33.9103 5.31747 .078 -.033 .223** .167** .069 .190** .286** .234** .188**    
9 40.1651 5.74264 .061 -.055 .069 .237** -.030 .204** .268** .224** .161** .245**    

10 35.3224 8.49045 -.042 .018 .125* .186** .001 .188** .183** .036 .166** .168** .291**   
T 61.6527 29.51682 .340** -.019 .234** .536** -.563** -.020 .034 -.266** -.011 .015 .047 .102   
B 42.9819 30.55068 .194** .007 .155** .407** -.431** -.028 .048 -.206** -.058 -.059 .048 .153** .549**  
P 30.7444 29.50042 .257** .009 .225* .499** -.425** -.126 .103 -.138 -.001 .013 -.055 .093 .542** .639**  
V 24.2791 28.42510 .176 -.011 .189* .434** -.305** -.064 .124 -.122 .013 -.031 -.042 .134 .466** .587** .905** 

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 

 4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 6 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีเปนลูกคนแรก (N = 370) (P และ V N = 110) 
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4757 .50008                 
W 1.4378 .49679 .021                
1 69.0622 10.10749 .379** .032               
2 40.6122 10.06558 .441** .047 .456**              
3 38.9295 9.97038 -.384** -.052 -.265** -.691**             
4 41.7071 4.13144 .073 .008 .080 .101 .027            
5 39.3405 5.10887 .037 -.008 .197** .223** .033 .197**           
6 40.0811 6.75662 -.107* .014 .026 -.220** .390** .098 .288**          
7 34.8243 3.06991 .014 .056 .025 .036 -.037 .009 .073 .115*         
8 34.2895 5.01326 .062 -.022 .224** .222** -.047 .144** .318** .135** .105*        
9 40.4788 5.59128 .073 -.022 .084 .185** -.037 .165** .280** .179** .128* .268**       

10 36.1184 8.75670 -.014 .039 .125* .142** -.050 .138** .185** .044 .091 .153** .276**      
T 61.9159 29.21473 .289** .051 .238** .577** -.640** -.007 -.024 -.315** -.003 .029 .014 .008     
B 41.9106 30.90488 .208** .000 .154** .441** -.471** -.070 -.050 -.313** -.051 -.022 .028 .056 .578**    
P 27.7473 27.71061 .386** .041 .310** .491** -.415** -.082 .053 -.188* .012 -.032 -.034 .076 .480** .766**   
V 23.2185 26.83328 .296** .061 .230* .432** -.305** -.075 .032 -.161 -.041 -.043 -.010 .079 .408** .670** .893**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 7 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีไมใชลูกคนแรก (N = 278) (P และ V N = 94) 
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.5144 .50069                 
W 1.5432 .49903 -.010                
1 68.5072 9.85261 .297** .080               
2 40.3669 9.62371 .494** -.017 .389**              
3 37.8705 9.66503 -.366** -.029 -.231** -.597**             
4 41.5288 4.65614 .098 -.053 .084 .158** .147*            
5 38.8201 4.92507 .111 -.103 .046 .260** .128* .264**           
6 39.7446 6.86246 -.072 -.003 .068 -.096 .446** .133* .306**          
7 34.3705 3.64431 -.083 -.022 .083 .095 .083 .238** .222** .143*         
8 33.8889 5.47049 .033 -.023 .059 .105 .122* .244** .209** .193** .257**        
9 40.7122 5.68898 .086 -.074 .141* .258** .039 .233** .262** .120* .158** .208**       
10 35.4065 8.28880 -.043 .014 .071 .255** -.040 .252** .268** .012 .219** .144* .345**      
T 60.6312 29.32446 .276** .006 .222** .512** -.564** -.107 .039 -.249** .063 -.010 .000 .088     
B 43.0069 29.96258 .169** .043 .168** .324** -.387** -.130* -.002 -.140* .036 -.083 -.038 .053 .533**    
P 29.8043 28.72101 .188 .037 .091 .346** -.529** -.157 .124 -.184 .045 -.039 -.061 -.029 .521** .559**   
V 20.7342 25.33907 .130 .013 .036 .251* -.373** -.081 .127 -.121 .068 -.073 -.013 .032 .406** .466** .856**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 8 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองนอย (N = 310) (P และ V N = 95) 
 

 Mean SD V W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
V 1.5161 .50055                 
W 1.4742 .50014 .040                
1 68.6742 9.87431 .278** .119*               
2 41.0952 10.07889 .467** .073 .431**              
3 38.4127 9.89339 -.361** -.061 -.203** -.643**             
4 41.5407 4.27181 .043 -.029 .052 .129* .082            
5 39.0903 5.12607 .056 -.046 .116* .179** .146** .239**           
6 40.1645 6.81912 -.098 .049 .025 -.201** .439** .104 .300**          
7 34.7839 3.18294 -.141* .058 .061 .023 .040 .123* .187** .133*         
8 34.3032 5.12418 -.032 .045 .106 .157** .070 .184** .233** .177** .217**        
9 40.6567 5.84859 .053 -.010 .057 .193** .076 .201** .289** .229** .175** .265**       
10 36.0445 8.49356 -.082 .045 .075 .141* .000 .203** .190** .023 .139* .102 .283**      
T 62.5057 29.74789 .275** -.001 .177** .567** -.629** -.029 .041 -.297** .032 .020 -.004 .061     
B 42.7136 30.97152 .180** .014 .127* .425** -.464** -.052 -.033 -.245** .025 -.049 -.017 .057 .574**    
P 29.5432 29.49795 .267** .041 .255* .466** -.484** -.052 .142 -.117 .059 -.018 .000 -.023 .526** .688**   
V 23.5054 26.67649 .212* .054 .150 .374** -.360** -.074 .092 -.130 .009 -.041 .013 -.054 .449** .592** .873**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 

             4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 9 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีมีพี่นองมากกวา 1 คน (N = 226) (P และV  N = 81) 
  

 Mean SD V W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
V 1.4912 .50103                 
W 1.4823 .50080 -.009                
1 68.7434 10.17996 .351** .025               
2 39.8982 9.72069 .422** -.036 .427**              
3 38.0796 9.54628 -.364** -.023 -.315** -.648**             
4 41.7345 4.38587 .159* -.026 .143* .158* .114            
5 39.0354 4.78503 .067 -.065 .182** .279** .022 .234**           
6 39.5796 6.78661 -.091 -.026 .018 -.102 .392** .134* .264**          
7 34.3274 3.69971 -.015 .008 .067 .111 .040 .225** .164* .186**         
8 33.8943 5.22451 .100 -.110 .186** .139* .028 .229** .260** .129 .207**        
9 40.5796 5.53256 .102 -.092 .188** .265** -.076 .236** .277** .075 .091 .181**       
10 35.3319 8.75953 .019 .022 .108 .274** -.089 .275** .272** .002 .187** .229** .357**      
T 59.9228 28.09565 .291** .064 .310** .520** -.576** -.084 -.027 -.261** .061 -.015 .013 .049     
B 41.8480 29.42386 .160* .019 .167* .303** -.389** -.124 -.066 -.236** -.049 -.057 -.032 .038 .479**    
P 28.5458 26.22108 .294** .053 .116 .352** -.577** -.195 -.036 -.338** .075 -.003 -.102 .029 .487** .562**   
V 20.2473 24.53802 .165 .004 .102 .280* -.397** -.046 .036 -.220* .118 -.034 -.016 .124 .360** .455** .832**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 

                                        4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ                                                   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 10 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียนอย (N = 319, P และ V  N = 99)  
 

  Mean SD V W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
V 1.4734 .50007                 
W 1.4734 .50007 .032                
1 67.6332 9.74455 .264** .016               
2 39.5768 9.85937 .474** .030 .399**              
3 39.1237 9.92510 -.373** -.083 -.169** -.610**             
4 41.1254 4.46192 .095 -.032 .036 .066 .098            
5 39.0658 5.06921 .031 -.006 .122* .229** .093 .206**           
6 39.7367 6.73298 -.152** -.031 .060 -.189** .438** .071 .266**          
7 34.3605 3.56500 -.047 -.003 .044 .060 .028 .081 .152** .083         
8 33.8032 4.88248 .025 .006 .150** .108 .045 .148** .271** .140* .149**        
9 40.2934 5.45014 .128* -.026 .090 .219** -.013 .175** .275** .166** .153** .240**       
10 35.2721 8.59191 -.018 .080 .076 .118* .013 .096 .260** .066 .165** .111* .241**      
T 59.0503 29.40637 .270** .066 .233** .532** -.583** -.115* .033 -.275** .004 -.041 .051 .059     
B 41.3604 30.60004 .179** .033 .143* .372** -.442** -.148** -.049 -.226** -.047 -.122* .009 .059 .615**    
P 24.1111 27.79880 .339** .065 .180 .375** -.468** -.295** -.055 -.241* -.048 -.079 -.094 -.023 .515** .672**   
V 18.5051 25.50965 .297** .091 .162 .316** -.282** -.199* -.092 -.207* -.024 -.129 -.034 .009 .404** .569** .834**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 11 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียมาก (N = 302, P และ V  N = 100) 
  

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.5099 .50073                 
W 1.5099 .50073 .006                
1 70.3576 9.82055 .410** .090               
2 41.2997 9.91226 .433** .024 .457**              
3 37.9916 9.86473 -.376** -.022 -.324** -.698**             
4 42.2173 3.93041 .016 -.023 .051 .144* .074            
5 39.2119 4.89506 .055 -.089 .134* .238** .080 .214**           
6 40.3940 6.84914 -.041 .031 -.012 -.146* .389** .107 .331**          
7 34.9172 3.13640 -.043 .035 .019 .044 .028 .146* .138* .180**         
8 34.5662 5.52379 .060 -.070 .120* .218** .030 .217** .289** .161** .206**        
9 41.0052 5.72520 -.019 -.076 .065 .203** .018 .188** .273** .132* .109 .212**       
10 36.5265 8.40370 -.086 -.058 .101 .253** -.095 .258** .190** -.003 .104 .166** .314**      
T 62.8936 29.17615 .295** .008 .242** .571** -.629** .021 -.024 -.283** .058 .061 -.039 .029     
B 42.4120 30.12766 .208** .020 .184** .414** -.433** -.005 .016 -.214** .040 .010 .004 .076 .489**    
P 31.6821 26.48803 .272** .097 .247* .497** -.458** .184 .215* -.057 .110 .013 .066 .146 .420** .579**   
V 23.9303 24.44462 .158 .060 .143 .391** -.344** .188 .225* .013 .062 .007 .089 .165 .343** .487** .886**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 12 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีมารดามีการศึกษานอย (N = 303, P และ v  N = 130) 
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4785 .50037                 
W 1.4884 .50069 -.051                
1 68.6832 9.91280 .419** .041               
2 40.3366 10.09781 .481** -.038 .456**              
3 39.0823 10.08417 -.417** -.018 -.227** -.670**             
4 41.2760 4.48261 .031 .000 .128* .132* .114*            
5 39.0165 4.83329 -.001 -.058 .099 .156** .065 .226**           
6 39.8680 6.86645 -.122* .037 .052 -.169** .424** .139* .317**          
7 34.6106 3.25111 -.097 .020 .048 .021 .073 .121* .203** .112         
8 34.0037 5.24657 -.006 -.084 .065 .126* .079 .185** .326** .198** .247**        
9 40.4574 5.11360 .101 -.078 .153** .259** -.025 .203** .284** .143* .133* .238**       
10 34.8383 8.20174 -.042 -.003 .060 .154** -.043 .240** .226** .026 .180** .167** .298**      
T 62.4768 28.60175 .287** -.036 .200** .517** -.613** -.095 -.031 -.322** .002 -.047 -.003 .063     
B 41.9626 30.40904 .209** -.012 .150** .378** -.414** -.088 -.078 -.208** .039 -.037 .017 .058 .526**    
P 30.3293 28.79448 .260** .013 .168 .449** -.560** -.156 .066 -.159 .047 -.079 -.060 .078 .515** .702**   
V 23.2157 27.11101 .190* -.022 .107 .376** -.399** -.124 .091 -.110 -.021 -.105 -.053 .085 .438** .635** .880**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 13 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนมารดามีการศึกษามาก (N = 274, P และ V  N = 57) 
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4927 .50086                 
W 1.4599 .49930 .043                
1 69.1314 10.37877 .259** .058               
2 40.7245 9.84689 .451** .066 .377**              
3 38.1533 9.64262 -.384** -.076 -.272** -.666**             
4 42.0584 3.99682 .081 -.058 .031 .127* .009            
5 39.3248 5.17322 .103 -.057 .141* .280** .092 .187**           
6 40.2701 6.81412 -.067 -.015 .039 -.183** .435** .101 .273**          
7 34.9708 3.08355 .005 .047 .038 .040 .008 .156** .045 .130*         
8 34.3394 5.39686 .053 .040 .218** .201** .016 .189** .215** .154* .146*        
9 40.9875 6.19025 -.004 .017 .052 .163** .027 .152* .252** .142* .129* .206**       
10 37.0759 8.49042 -.028 .024 .133* .209** -.008 .169** .213** .023 .078 .126* .262**      
T 60.3061 30.12403 .325** .075 .228** .614** -.652** .026 .057 -.247** .041 .099 .019 -.011     
B 42.3201 30.88189 .178** .034 .130* .411** -.475** -.092 .060 -.248** -.072 -.054 -.002 .040 .573**    
P 23.5789 27.27044 .401** .007 .375** .472** -.446** -.002 .132 -.295* .125 -.002 -.049 -.118 .524** .593**   
V 17.8070 24.02412 .326* .092 .340** .376** -.342** .014 .021 -.300* .108 .018 .011 -.129 .416** .438** .849**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 14 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีบิดามีการศึกษานอย (N = 244, P และ V  N = 115) 
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.5205 .50061                 
W 1.4877 .50088 .017                
1 69.0287 10.12937 .370** .041               
2 40.5943 10.07642 .452** .019 .463**              
3 38.0634 9.42989 -.372** -.046 -.217** -.607**             
4 41.5477 4.26113 -.011 .070 .097 .080 .121            
5 38.7746 5.07013 -.030 .037 .051 .120 .157* .164*           
6 39.7418 7.22898 -.074 .034 .075 -.074 .389** .152* .395**          
7 34.6844 3.17572 -.158* .038 .073 .009 .088 .160* .156* .097         
8 33.9139 5.70149 .026 -.026 .181** .202** .057 .210** .309** .226** .227**        
9 40.4098 5.38058 .073 -.016 .179** .317** -.057 .149* .204** .193** .103 .261**       
10 35.3607 8.79447 -.058 .088 .074 .219** -.040 .205** .210** .054 .158* .246** .293**      
T 64.7823 27.90201 .331** .022 .220** .497** -.517** -.123 -.052 -.241** .020 .071 .074 .086     
B 44.7640 30.44712 .221** .017 .220** .415** -.470** -.098 -.091 -.255** .044 .012 .040 .074 .586**    
P 32.5496 29.78083 .315** -.041 .225* .490** -.534** -.055 .029 -.142 .140 -.011 -.072 .091 .506** .723**   
V 26.1133 28.41072 .223* -.035 .138 .399** -.400** -.091 .050 -.117 .065 -.037 -.064 .082 .434** .657** .923**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 15 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีบิดามีการศึกษามาก (N = 304, P และ V  N = 66) 
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4638 .49951                 
W 1.4671 .49974 -.011                
1 68.6250 10.43592 .309** .076               
2 40.1859 9.82852 .438** -.002 .365**              
3 38.6331 10.04879 -.399** -.046 -.244** -.711**             
4 41.5757 4.23340 .089 -.076 .083 .146* .012            
5 39.1908 4.98941 .074 -.095 .175** .272** .032 .194**           
6 40.1678 6.43332 -.081 .021 .076 -.231** .439** .123* .223**          
7 34.9375 3.16218 .050 .039 .022 .045 .015 .092 .093 .202**         
8 34.2405 4.81247 .000 .009 .133* .118* .029 .142* .238** .139* .125*        
9 40.7637 5.60539 .069 -.014 .063 .182** -.015 .193** .276** .098 .144* .155**       
10 36.3283 8.31660 -.015 -.016 .128* .169** -.050 .196** .208** -.013 .137* .011 .247**      

T 59.5397 29.53371 .262** .007 .191** .599** -.675** .035 .062 -.303** .015 .014 .029 .001     
B 40.4063 30.48716 .148** -.023 .087 .396** -.464** -.072 .063 -.212** -.084 -.122* .028 .051 .552**    
P 23.4788 23.80765 .229 .028 .080 .313* -.411** -.119 .209 -.224 -.002 -.113 .068 -.128 .404** .535**   
V 15.9245 19.58995 .221 .037 .058 .255* -.210 .021 .074 -.209 .003 -.157 .189 -.122 .223 .322** .700**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 16 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจัยของกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา (N = 367, P และ V  N = 120)  
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4823 .50037                 
W 1.4959 .50067 .013                
1 68.7520 9.94059 .358** .098               
2 40.6512 9.62711 .447** .035 .422**              
3 38.8038 9.47154 -.357** -.057 -.293** -.681**             
4 41.7357 4.23212 .085 -.108* .048 .110* .094            
5 39.2044 4.89163 .066 -.106* .056 .233** .060 .219**           
6 40.4768 6.80717 -.056 -.025 .054 -.108* .337** .123* .255**          
7 34.9346 3.12072 -.048 .024 -.038 -.016 .060 .092 .077 .116*         
8 34.2104 5.11207 .030 -.063 .180** .158** .015 .179** .200** .121* .177**        
9 40.7509 5.37257 .105* -.119* .093 .211** -.014 .137** .188** .116* .101 .248**       
10 35.8202 8.48884 -.011 -.035 .082 .186** -.038 .115* .201** .023 .095 .201** .257**      
T 61.0326 28.21133 .244** .017 .233** .493** -.566** -.120* -.032 -.256** -.059 .027 -.026 .026     
B 41.0086 29.25543 .170** .061 .167** .311** -.366** -.156** -.096 -.215** -.029 -.035 -.034 -.006 .502**    
P 28.0901 26.15871 .265** .153 .211* .391** -.479** -.079 .004 -.109 .115 -.073 -.055 .048 .433** .649**   
V 20.5337 24.05456 .191* .135 .147 .317** -.353** -.036 .021 -.065 .079 -.034 -.011 .070 .362** .555** .894**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 17 คาสถิติเบ้ืองตนและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีมารดามีเงินเดือนประจํา (N = 239, P และ V  N = 76 ) 
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4979 .50104                 
W 1.4686 .50006 .004                
1 68.6151 10.14777 .320** -.024               
2 40.0732 10.28133 .488** .027 .419**              
3 38.5394 10.38925 -.391** -.070 -.179** -.630**             
4 41.5215 4.57496 .068 .076 .124 .134* .071            
5 38.7364 5.34066 .065 -.007 .213** .212** .120 .264**           
6 39.3013 6.78676 -.118 -.023 .018 -.272** .515** .102 .356**          
7 34.2762 3.67239 -.034 -.014 .166* .168** -.046 .158* .247** .150*         
8 33.8159 5.30415 .043 .039 .069 .114 .090 .177** .345** .265** .194**        
9 40.1949 5.82203 .042 .079 .123 .174** .027 .253** .365** .194** .223** .223**       
10 35.8569 8.72241 -.035 .078 .157* .196** -.058 .261** .242** .015 .253** .086 .339**      
T 59.5456 31.04545 .352** .066 .236** .652** -.642** .046 .031 -.355** .142* -.013 .041 .083     
B 43.7687 31.91580 .224** .021 .171** .512** -.515** -.033 .035 -.259** .038 -.107 .023 .148* .655**    
P 28.1316 30.20302 .346** -.045 .239* .474** -.406** -.085 .167 -.198 -.010 -.014 -.032 .033 .579** .709**   
V 22.1974 27.92992 .298** -.025 .215 .423** -.243* .007 .112 -.150 .056 -.084 .024 .082 .474** .600** .849**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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 ตารางท่ี 18 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจัยของกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา (N = 297, P และ V  N = 112) 
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.5152 .50061                 
W 1.4714 .50002 -.002                
1 68.9192 9.90872 .309** .081               
2 40.3401 9.81323 .450** .048 .461**              
3 38.3753 9.44461 -.374** -.096 -.289** -.660**             
4 41.3805 4.27438 -.011 -.053 .038 .026 .084            
5 39.1751 5.12773 .006 -.028 .078 .198** .088 .163**           
6 40.6700 6.68087 -.119* .064 .022 -.160** .420** .145* .276**          
7 34.7778 3.05652 -.095 .058 -.020 -.039 .090 .149* .114 .163**         
8 34.2159 5.27237 -.005 .041 .229** .221** -.060 .154** .210** .110 .210**        
9 40.4296 5.30379 .091 -.013 .144* .221** .038 .166** .137* .118* .113 .223**       
10 35.3502 8.38507 -.040 .026 .071 .084 -.030 .107 .133* .035 .185** .109 .267**      
T 62.0979 28.72790 .267** .025 .210** .482** -.557** -.109 -.013 -.308** -.063 .099 -.049 .039     
B 41.8137 30.34199 .220** .082 .223** .359** -.383** -.138* -.055 -.223** -.044 -.012 -.067 .043 .496**    
P 28.5947 26.80909 .251** .009 .216* .456** -.460** -.062 .089 -.099 .128 -.015 -.091 .044 .440** .557**   
V 21.5180 24.23533 .139 -.040 .093 .330** -.294** -.080 .081 -.054 .040 -.041 -.090 .015 .350** .493** .875**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 19 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีบิดามีเงินเดือนประจํา (N = 271, P และ V  N = 78)
  

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4908 .50084                 
W 1.4834 .50065 .055                
1 68.4354 10.39063 .340** .029               
2 40.4410 9.92277 .432** -.006 .361**              
3 38.3486 10.10561 -.334** -.018 -.176** -.629**             
4 41.8990 4.25588 .148* .000 .127* .240** .054            
5 38.7749 4.84320 .096 -.080 .186** .265** .065 .228**           
6 39.0701 6.58215 -.068 -.099 .111 -.143* .377** .063 .294**          
7 34.5793 3.62402 .028 -.039 .142* .160** -.040 .096 .178** .134*         
8 33.9119 4.94410 .115 -.108 .120* .145* .076 .149* .336** .194** .111        
9 40.4745 5.80846 .114 -.086 .116 .292** -.115 .183** .340** .171** .164** .216**       
10 36.2392 8.86724 -.044 .006 .135* .264** -.049 .278** .306** .062 .177** .207** .323**      
T 60.7818 29.35594 .276** .019 .217** .595** -.606** .032 -.015 -.273** .110 -.046 .117 .038     
B 43.8956 30.52630 .132* -.020 .097 .403** -.464** -.073 .006 -.224** -.009 -.135* .091 .060 .633**    
P 27.7206 27.94095 .332** .078 .127 .342** -.410** -.129 .152 -.160 -.057 -.052 .077 .046 .561** .720**   
V 20.8978 25.57069 .281* .127 .118 .297** -.265* -.004 .129 -.085 .012 -.096 .148 .117 .444** .571** .826**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 20 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนนอย (N = 395, P และ V  N = 186)  
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4962 .50062                 
W 1.5114 .50050 .028                
1 68.8177 10.24111 .403** .082               
2 40.4658 9.74579 .432** .031 .473**              
3 38.4797 9.86461 -.379** -.082 -.276** -.625**             
4 41.7408 4.21913 .078 -.035 .120* .121* .081            
5 39.2506 5.12736 .006 -.093 .161** .247** .067 .233**           
6 40.1544 6.92446 -.093 -.013 .064 -.125* .403** .142** .317**          
7 34.7468 3.45555 -.020 -.039 .080 .101* .013 .236** .135** .144**         
8 34.2180 5.37838 .044 -.042 .191** .210** .043 .242** .333** .223** .234**        
9 40.2536 5.70873 .068 -.031 .114* .234** .010 .220** .296** .144** .154** .268**       
10 35.4299 8.43347 -.072 -.037 .060 .177** -.029 .291** .265** .061 .151** .160** .307**      
T 61.5467 28.50547 .306** .038 .259** .543** -.592** -.071 .027 -.230** .057 .042 -.027 .009     
B 43.4497 30.13164 .215** .005 .135** .378** -.410** -.139** -.021 -.174** .014 -.070 -.008 .034 .536**    
P 28.8216 28.40618 .308** .019 .215** .450** -.476** -.135 .074 -.190** .012 -.046 -.061 .016 .525** .681**   
V 22.2045 26.40805 .223** .014 .167* .378** -.340** -.083 .061 -.138 -.001 -.070 -.016 .043 .429** .588** .870**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 21 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนท่ีเงินเดือนมาก (N = 238, P และ V  N = 16)  
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4874 .50089                 
W 1.4370 .49706 -.029                
1 69.1933 9.57782 .275** .005               
2 40.8466 10.28264 .522** .000 .360**              
3 38.4893 10.04236 -.381** .018 -.221** -.700**             
4 41.6218 4.50127 .086 .027 .002 .129* .068            
5 38.9706 4.97708 .165* .024 .083 .224** .088 .199**           
6 39.6008 6.74524 -.092 .028 .006 -.239** .439** .090 .266**          
7 34.4286 3.07589 -.065 .109 .003 .006 .049 -.020 .181** .105         
8 33.8786 4.96380 .061 -.021 .088 .112 .016 .133* .160* .050 .087        
9 41.2185 5.47670 .098 -.035 .075 .188** -.034 .163* .233** .180** .106 .195**       
10 36.5336 8.63738 .026 .148* .166* .198** -.046 .060 .148* -.007 .118 .147* .267**      
T 61.0302 30.59689 .255** -.006 .200** .574** -.654** -.032 -.023 -.381** -.013 -.052 .075 .100     
B 40.7664 31.33079 .161* .026 .207** .430** -.500** -.029 -.023 -.348** -.072 -.009 .049 .106 .589**    
P 20.8125 23.22131 .309 .198 .324 .293 -.443 .271 .263 -.152 .029 -.049 .323 .385 .185 .385   
V 14.5625 20.64290 .274 .189 .157 .182 -.273 .194 .308 -.220 .075 -.038 .152 .465 .171 .346 .876**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  



 
185 

ตารางท่ี 22 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนสายวิทย (N = 342, P และ V  N = 102) 
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4912 .50066                 
W 1.4971 .50072 .006                
1 70.1316 10.28210 .360** .046               
2 41.4137 10.43085 .481** .040 .425**              
3 37.6431 10.11341 -.412** -.017 -.264** -.711**             
4 42.1363 3.84173 .069 -.039 .097 .087 .081            
5 39.3187 5.00330 .017 -.059 .118* .231** .078 .205**           
6 39.9327 7.28503 -.106 -.012 .014 -.183** .414** .154** .319**          
7 34.7807 3.10829 -.057 .051 .073 .010 .046 .158** .058 .061         
8 34.0793 4.94630 .043 -.029 .155** .132* .005 .193** .287** .155** .204**        
9 40.5117 5.78436 .062 -.082 .089 .159** .043 .194** .295** .177** .079 .131*       
10 36.2661 8.76690 -.016 .016 .033 .145** -.014 .229** .208** .062 .124* .076 .288**      
T 64.5663 28.85696 .302** .052 .188** .608** -.691** -.078 -.016 -.336** .031 .004 -.021 -.023     
B 42.1606 31.82133 .236** -.009 .125* .438** -.477** -.063 -.033 -.256** .003 -.052 .032 .006 .506**    
P 29.8725 29.49599 .345** -.027 .224* .547** -.521** -.043 .129 -.201* .120 .026 .071 .066 .523** .648**   
V 22.5980 27.94877 .289** -.045 .208* .505** -.405** .037 .113 -.171 .111 .002 .105 .093 .444** .579** .891**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  



 
186 

ตารางท่ี 23 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนสายศิลป ( N = 307, P และ V  N = 103) 
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4919 .50075                 
W 1.4691 .49986 .015                
1 67.3746 9.45577 .329** .047               
2 39.4853 9.10338 .447** -.016 .415**              
3 39.3779 9.46721 -.336** -.081 -.210** -.561**             
4 41.0651 4.81375 .099 -.014 .039 .149** .109            
5 38.9055 5.06309 .118* -.046 .148** .242** .078 .243**           
6 39.9609 6.22233 -.079 .029 .091 -.147* .416** .079 .271**          
7 34.4625 3.56009 -.013 -.029 .021 .114* .005 .090 .224** .211**         
8 34.1600 5.49663 .051 -.023 .154** .222** .055 .198** .257** .172** .163**        
9 40.6650 5.45567 .098 .007 .139* .297** -.072 .207** .246** .123* .207** .356**       
10 35.3023 8.29414 -.041 .029 .179** .236** -.069 .144* .230** -.010 .174** .231** .325**      
T 57.8588 29.28963 .262** .000 .258** .468** -.500** -.059 .017 -.225** .018 .021 .046 .104     
B 42.8140 29.10740 .130* .063 .211** .333** -.392** -.131* -.022 -.208** -.026 -.048 -.037 .116* .633**    
P 27.3477 26.71165 .242* .106 .173 .284** -.401** -.192 .025 -.181 -.056 -.105 -.174 .001 .466** .661**   
V 21.4373 24.19070 .143 .116 .068 .163 -.232* -.177 .022 -.109 -.075 -.130 -.144 .012 .370** .549** .849**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 24 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนในกรุงเทพฯ (N = 444)  
 

  Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.4842 .50032                 
W 1.4797 .50015 .008                
1 69.3514 9.96690 .335** .025               
2 41.2444 9.76990 .477** .030 .404**              
3 37.8817 9.78424 -.405** -.039 -.259** -.695**             
4 41.6892 4.04632 .067 -.037 .065 .100* .065            
5 39.2140 4.80985 .107* -.063 .140** .233** .073 .227**           
6 39.8311 6.72624 -.099* .010 .019 -.222** .432** .073 .256**          
7 34.6081 3.15148 -.011 .047 .014 .025 .061 .085 .134** .150**         
8 34.0951 5.03173 .078 -.038 .132** .148** .031 .214** .241** .100* .169**        
9 40.9373 5.62837 .071 -.031 .089 .181** -.018 .153** .247** .102* .139** .203**       
10 36.3284 8.52167 -.012 .029 .100* .195** -.036 .150** .216** -.005 .141** .119* .301**      
T 63.2573 28.86979 .288** .060 .201** .587** -.684** -.075 -.034 -.348** -.016 -.025 -.001 .033     
B 43.2465 30.43214 .159** .018 .112* .408** -.461** -.044 -.045 -.280** -.039 -.029 .033 .076 .575**    

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 25 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมนักเรียนในตางจังหวัด (N = 205) 
 

 Mean SD R W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
R 1.5073 .50117                 
W 1.4927 .50117 .015                
1 67.6927 9.96259 .366** .107               
2 38.8927 9.90188 .448** -.003 .466**              
3 39.7242 9.87812 -.325** -.072 -.211** -.544**             
4 41.5006 4.97593 .116 .004 .110 .170* .120            
5 38.9268 5.48970 -.013 -.028 .125 .246** .083 .227**           
6 40.1951 6.96074 -.085 -.004 .106 -.051 .373** .186** .376**          
7 34.6780 3.69734 -.078 -.052 .130 .138* -.052 .184** .161* .093         
8 34.1659 5.58901 -.013 -.003 .193** .220** .026 .160* .322** .279** .204**        
9 39.8195 5.56262 .103 -.063 .129 .263** .045 .273** .317** .274** .149* .318**       
10 34.6878 8.53540 -.054 .017 .093 .148* -.036 .257** .225** .116 .174* .215** .291**      
T 57.3565 29.67481 .278** -.029 .278** .456** -.434** -.020 .069 -.152* .116 .085 .000 .035     
B 40.7874 30.79846 .254** .035 .254** .349** -.383** -.192** -.001 -.144* .039 -.089 -.077 -.005 .521**    
P 28.6040 28.09092 .296** .040 .205** .426** -.466** -.122 .080 -.189** .028 -.034 -.048 .031 .494** .655**   
V 22.0149 26.07051 .221** .032 .147* .351** -.327** -.076 .072 -.144* .015 -.058 -.013 .054 .405** .565** .872**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางที่ 26   ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตามการ

อานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 27  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตามการ 

อานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 

 

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22  12  11  

       43.68  37.18  34.44  

อาน ไมเขียน 64   21  45.60  1.92*  8.42*  11.16*  

อาน เขียน 63  22  43.68   6.5*  9.24*  

ไมอาน เขียน 56  12  37.18     2.74  

ไมอาน ไมเขียน 61   11  34.44        

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

       43.47  37.15  35.17  

อาน เขียน 64  22  46.2  2.73  9.05*  11.03*  

อาน ไมเขียน 75   21  43.47     6.32*  8.3*  

ไมอาน ไมเขียน 85   11  37.15       1.98  

ไมอาน เขียน 77  12  35.17       
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ตารางที่ 28  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ

อานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 29  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ

อานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

อานสาร ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   12   11  

      42.27  36.89  36.17  

อาน มาก 105  22  47.03  4.76*  10.14*  10.86*  

อาน นอย 72  21  42.27   5.38*  6.1*  

ไมอาน มาก 90  12  36.89     0.72  

ไมอาน นอย 99  11  36.17       

อานสาร ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

      41.57  36.12  35.51  

อาน มาก 88  22  46.86  5.29*  10.74*  11.3*  

อาน นอย 65  21  41.57   5.45*  6.06*  

ไมอาน นอย 81  11  36.12     0.61  

ไมอาน มาก 62  12  35.51       
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ตารางที่  30 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ   

อานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนเกรดเฉลี่ยนอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ

อานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่บิดาไมมีเงินเดือนประจํา 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อาน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   22  

สารชักจูง ผูอ่ืน     41.40  36.21  34.50  

ไมอาน มาก 66  12  44.53  3.13  8.32*  10.03*  

ไมอาน นอย 101  11  41.40   5.19*  6.9*  

อาน นอย 62  21  36.21     1.71  

อาน มาก 88  22  34.50       

อาน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   22  

สารชักจูง ผูอ่ืน     40.43  35.38  34.61  

ไมอาน มาก 62  12  43.87  3.44  8.49*  9.26*  

ไมอาน นอย 80  11  40.43   5.05*  5.82*  

อาน นอย 65  21  35.38     0.77  

อาน มาก 88  22  34.61       
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ตารางที่  32  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ   

  เขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนในตางจังหวัด                                                             

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ พิจารณาตาม การอานสารชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุม

นักเรียนที่อยูตางจังหวัด  

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   22  

  ผูอ่ืน     40.3  39.23  37.62  

ไมเขียน มาก 53  12  41.89  1.59  2.66  4.27*  

เขียน นอย 57  21  40.3   1.07  2.68  

ไมเขียน นอย 51  11  39.23     1.61  

เขียน มาก 43  22  37.62       

อาน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

สารชักจูง ผูอ่ืน     42.38  35.11  31.51  

อาน นอย 90  21  57.38  15.00*  22.27*  25.87*  

อาน มาก 124  22  42.38   7.27*  10.87*  

ไมอาน มาก 114  12  35.11     3.6*  

ไมอาน นอย 109  11  31.51       
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ตารางที่ 34  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียน

หญิง 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่  35 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียน

สายวิทย  

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 
 

 

 

 

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

  ผูอ่ืน     41.12  39.63  33.71  

ไมเขียน นอย 95  11  43.16  2.04  3.53*  9.45*  

เขียน มาก 97  22  41.12   1.49  7.41*  

เขียน นอย 107  21  39.63     5.92*  

ไมเขียน มาก 112  12  33.71       

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   21  

  ผูอ่ืน     46.21  39.66  38.30  

ไมเขียน นอย 71  11  47.7  1.49  8.04*  9.4*  

เขียน มาก 82  22  46.21   6.55*  7.91*  

ไมเขียน มาก 100  12  39.66     1.36  

เขียน นอย 87  21  38.30       
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ตารางที่ 36  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน  

 จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ  พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความ 

 ไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่  37  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมรวม 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 
 

 

 

 

อานสาร รหัส คา 222  212  221  121  111  112  122  

 

เขียน  ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 54.72  44.67  39.37  37.67  35.25  35.20  33.80  

อาน ไมเขียน นอย 38  211  56.42  1.7  11.75*  17.05*  18.75*  21.17*  21.22*  22.62*  

อาน เขียน มาก 40  222  54.72    10.05*  15.35*  17.05*  19.47*  19.52*  20.92*  

อาน ไมเขียน มาก 58  212  44.67      5.3*  7.00*  9.42*  9.47*  10.87*  

อาน เขียน นอย 38  221  39.37        1.7  4.12*  4.17*  5.57*  

ไมอาน เขียน นอย 45  121  37.67          2.42  2.47  3.87  

ไมอาน ไมเขียน นอย 57  111  35.25        0.05  1.45  

ไมอาน ไมเขียน มาก 51  112  35.20          1.4  

ไมอาน เขียน มาก 35  122  33.80         

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

 ผูอ่ืน     25.55  19.78  16.87  

ไมเขียน นอย 50  11  27.02  1.47  7.24*  10.15*  

เขียน มาก 43  22  25.55   5.77*  8.68*  

เขียน นอย 57  21  19.78     2.91  

ไมเขียน มาก 52  12  16.87       
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ตารางที่ 38  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรใน 

หมูบานที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุม

นักเรียนที่เกรดนักเรียนที่เฉลี่ยนอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 39 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบาน

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียน

เงินเดือนนอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 
 

 

 

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   12  

 ผูอ่ืน     22.92  16.61  12.45  

เขียน มาก 21  22  25.94  3.02  9.33*  13.49*  

ไมเขียน นอย 24  11  22.92   6.31*  10.47*  

เขียน นอย 30  21  16.61     4.16  

ไมเขียน มาก 24  12  12.45       

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

  ผูอ่ืน     25.82  19.33  17.65  

ไมเขียน นอย 44  11  27.52  1.7  8.19*  9.87*  

เขียน มาก 40  22  25.82   6.49*  8.17*  

เขียน นอย 51  21  19.33     1.68  

ไมเขียน มาก 48  12  17.65       
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ตารางที่ 40 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยูพิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมรวม 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่  41  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยูพิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความ

ไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่อายุมาก 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

อานสาร รหัส คา 222  221  212  121  122  111  112  

 

เขียน

ประโยชน 

ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 34.35  22.60  19.33  16.97  16.76  16.14  14.41  

อาน ไมเขียน นอย 21  211  37.90  3.55  15.38*  18.57*  20.93*  21.14*  21.76*  23.49*  

อาน เขียน มาก 26  222  34.35    11.75*  15.02*  17.38*  17.59*  18.21*  19.94*  

อาน เขียน นอย 25  221  22.60      3.27  5.63*  5.84*  6.46*  8.19*  

อาน ไมเขียน มาก 30  212  19.33        2.36  2.57  3.19  4.92  

ไมอาน เขียน นอย 32  121  16.97          0.21  0.83  2.56  

ไมอาน เขียน มาก 17  122  16.76        0.62  2.35  

ไมอาน ไมเขียน นอย 29  111  16.14          1.73  

ไมอาน ไมเขียน มาก 22  112  14.41         

อานสาร รหัส คา 222  112  221  111  121  122  212  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 39.93  23.30  22.47  19.87  18.17  17.75  16.06  

อาน ไมเขียน นอย 12  211  43.58  3.65  20.28*  21.11*  23.71*  25.41*  25.83*  27.52*  

อาน เขียน มาก 15  222  39.93    16.63*  17.46*  20.06*  21.76*  22.18*  23.87*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 10  112  23.30      0.83  3.43   5.13  5.55*  7.24*  

อาน เขียน นอย 15  221  22.47      2.6  4.3  4.72  6.41*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 15  111  19.87          1.7  2.12  3.81  

ไมอาน เขียน นอย 24  121  18.17        0.42  2.11  

ไมอาน เขียน มาก 12  122  17.75          1.69  

อาน ไมเขียน มาก 16  212  16.06         
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ตารางที่ 42  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด 

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมรวม 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 43  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่

เปนลูกคนแรก 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

  ผูอ่ืน     31.01  27.45  22.09  

ไมเขียน นอย 50  11  34.84  3.83  7.39*  12.75*  

เขียน มาก 43  22  31.01   3.56  8.92*  

เขียน นอย 57  21  27.45     5.36*  

ไมเขียน มาก 52  12  22.09       

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

 ผูอ่ืน     32.71  24.22  21.98  

ไมเขียน นอย 30  11  34.44  1.73  10.22*  12.46*  

เขียน มาก 18  22  32.71   8.49*  10.73*  

เขียน นอย 30  21  24.22     2.24  

ไมเขียน มาก 30  12  21.98       
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ตารางที่ 44  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนเกรด

เฉลี่ยนอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 45  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การเขียนชักจูง และความไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่

เงินเดือนนอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 
 

 

 

 

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

 ผูอ่ืน     28.64  23.11  15.61  

ไมอาน นอย 24  11  32.86  4.22  9.75*  17.25*  

อาน มาก 21  22  28.64   5.53  13.03*  

อาน นอย 30  21  23.11     7.5*  

ไมอาน มาก 24  12  15.61       

เขียน ไววางใจ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   12  

 ผูอ่ืน     30.82  27.46  23.02  

ไมเขียน นอย 44  11  35.71  4.89*  8.25*  12.69*  

เขียน มาก 40  22  30.82   3.36  7.8*  

เขียน นอย 51  21  27.46     4.44*  

ไมเขียน มาก 48  12  23.02       
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ตารางที่ 46  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความ

ไววางใจผูอ่ืน ในกลุมรวม 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 47  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนอายุมาก 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

อานสาร รหัส คา 222  221  212  121  122  111  112  

 

เขียน

ประโยชน 

ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 42.08  30.8  27.63  24.09  19.94  18.45  16.54  

อาน ไมเขียน นอย 21  211  51.24  9.16*  20.44*  23.61*  27.15*  31.3*  32.79*  34.7*  

อาน เขียน มาก 26  222  42.08    11.28*  14.45*  17.99*  22.14*  23.63*  25.54*  

อาน เขียน นอย 25  221  30.8      3.17  6.71*  10.86*  12.35*  14.26*  

อาน ไมเขียน มาก 30  212  27.63        3.54  7.69*  9.18*  11.09*  

ไมอาน เชียน นอย 32  121  24.09          4.15*  5.64*  7.55*  

ไมอาน เขียน มาก 17  122  19.94        1.49  3.4  

ไมอาน ไมเขียน นอย 29  111  18.45          1.91  

ไมอาน ไมเขียน มาก 22  112  16.54         

อานสาร รหัส คา 222  221  212  121  112  111  122  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 47.2 32.8 25.5 24.96 23.3  22.47 20.67 

อาน ไมเขียน นอย 12  211  53.33  6.13*  20.53*  27.83*  28.37*  30.03*  30.86*  32.66*  

อาน เขียน มาก 15  222  47.2    14.4*  21.7*  22.24*   23.9*  24.73*  26.53*  

อาน เขียน นอย 15  221  32.8      7.3*  7.84*   9.5*  10.33*  12.13*  

อาน ไมเขียน มาก 16  212  25.5        0.54   2.2  3.03  4.83  

ไมอาน เขียน นอย 24  121  24.96          1.66  2.49  4.29  

ไมอาน ไมเขียน มาก 10  112  23.3        0.83  2.63  

ไมอาน ไมเขียน นอย 15  111  22.47          1.8  

ไมอาน เขียน มาก 12  122  20.67         
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ตารางที่ 48  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 49  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

อานสาร รหัส คา 222  212  221  121  122  112  111  

 

เขียน

ประโยชน 

ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 46.75 26.31 25.33 23.11 18.67  17.64  9.65 

อาน ไมเขียน นอย 13  211  59.23  12.48*  32.92*  33.9*  36.12*  40.56*  41.59*  49.58*  

อาน เขียน มาก 12  222  46.75    20.44*  21.42*  23.64*  28.08*  29.11*   37.1*  

อาน ไมเขียน มาก 16  212  26.31      0.98   3.2  7.64*  8.67*  16.66*  

อาน เขียน นอย 12  221  25.33        2.22*  6.66*  7.69*  15.68*  

ไมอาน เขียน นอย 18  121  23.11       4.44  5.47  13.46*  

ไมอาน เขียน มาก 6  122  18.67         1.03  9.02*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 14  112  17.64           7.99*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 17  111  9.65         

อานสาร รหัส คา 222  221  212  121  122  112  111  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 45.93  27.15  25.14  23.41  22.20  21.0  17.43  

อาน ไมเขียน นอย 10  211  53.0  7.07* 25.85* 27.86* 29.59*  30.8*  32*  35.57* 

อาน เขียน มาก 14  222  45.93    18.78*  20.79*  22.52*  23.73*  24.93*   28.5*  

อาน เขียน นอย 13  221  27.15      2.01  3.74  4.95  6.15  9.72*  

อาน ไมเขียน มาก 14  212  25.14        1.73  2.94  4.14  7.71*  

ไมอาน เขียน นอย 17  121  23.41          1.21  2.41  5.98  

ไมอาน เขียน มาก 5  122  22.20        1.2  4.77  

ไมอาน ไมเขียน มาก 7  112  21.0          3.57  

ไมอาน ไมเขียน นอย 10  111  17.43         
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ตารางที่ 50  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 51  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่เงินเดือนนอย 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

 

อานสาร รหัส คา 222  221  121  122  212  112  111  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 39.54 28.17 18.06 17.75 15.93  15.3  8.71 

อาน ไมเขียน นอย 10  211  57.0  17.46*  28.83*  38.94*  39.25*  41.07*   41.7*  48.29*  

อาน เขียน มาก 13  222  39.54    11.37*  21.48*  21.79*  23.61*  24.24*  30.83*  

อาน เขียน นอย 12  221  28.17      10.11*  10.42*  12.24*  12.87*  19.46*  

ไมอาน เขียน นอย 18  121  18.06        0.31  2.13  2.76  9.35*  

ไมอาน เขียน มาก 8  122  17.75       1.82  2.45  9.04*  

อาน ไมเขียน มาก 14  212  15.93         0.63  7.22*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 10  112  15.3           6.59*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 14  111  8.71         

อานสาร รหัส คา 222  221  212  121  122  111  112  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 41.70  31.14  29.5  23.79  19.94  19.0  16.54  

อาน ไมเขียน นอย 19  211  52.42  10.72*  21.28*  22.92*  28.63*  32.48*  33.42*  35.88*  

อาน เขียน มาก 23  222  41.70    10.56*  12.2*  17.91*  21.76*   22.7*  25.16*  

อาน เขียน นอย 22  221  31.14      1.64  7.35*  11.2*  12.14*  14.6*  

อาน ไมเขียน มาก 26  212  29.5        5.71*  9.56*  10.5*  12.96*  

ไมอาน เขียน นอย 29  121  23.79          3.85  4.79*  7.25*  

ไมอาน เขียน มาก 17  122  19.94         0.94  3.4  

ไมอาน ไมเขียน นอย 25  111  19.0           2.46  

ไมอาน ไมเขียน มาก 22  112  16.54         
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ตารางที่ 52  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 53 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยูพิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความไววางใจ

ผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่เปนลูกคนแรก 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

อานสาร รหัส คา 211  221  121  212  122  112  111  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 43.03 29.54 26.84  23.4  21.7  16.71  16.14 

อาน เขียน มาก 17  222  46.35  3.32  16.81*  19.51*  22.95*  24.65*  29.64*  30.21*  

อาน ไมเขียน นอย 12  211  43.03    13.49*  16.19*  19.63*  21.33*  26.32*  26.89*  

อาน เขียน นอย 11  221  29.54      2.7  6.14*  7.84*  12.83*  13.4*  

ไมอาน เขียน นอย 19  121  26.84      3.44  5.14  10.13*  10.7*  

อาน ไมเขียน มาก 20  212  23.4          1.7  6.69*  7.26*  

ไมอาน เขียน มาก 10  122  21.7        4.99  5.56*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 14  112  16.71          0.57  

ไมอาน ไมเขียน นอย 14  111  16.14         

อานสาร รหัส คา 222  212  121  221  122  112  111  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 40.58  22.00  20.68  20.25  17.00  14.14  10.12  

อาน ไมเขียน นอย 12  211  44.92  4.34  22.92*  24.24*  24.67*  27.92*  30.78*   34.8*  

อาน เขียน มาก 12  222  40.58    18.58*  19.9*  20.33*  23.58*  26.44*  30.46*  

อาน ไมเขียน มาก 16  212  22.00     1.32  1.75  5.00  7.86*  11.88*  

ไมอาน เขียน นอย 18  121  20.68      0.43  3.68  6.54*  10.56*  

อาน เขียน นอย 12  221  20.25       3.25  6.11*  10.13*  

ไมอาน เขียน มาก 6  122  17.00        2.86  6.88*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 14  112  14.14          4.02  

ไมอาน ไมเขียน นอย 17  111  10.12         
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ตารางที่  54  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยูพิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความ

ไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยนอย 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่  55  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยูพิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และความ

ไววางใจผูอ่ืน ในกลุมนักเรียนที่มารดาไมมีเงินเดือนประจํา 
 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

อานสาร รหัส คา 222  221  122  112  121  212  111  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 35.38 22.0 16.50 13.90 11.22  11.00  5.64 

อาน ไมเขียน นอย 10  211  40.2  4.82  18.2*  23.7*  26.3*  28.98*   29.2*  34.56*  

อาน เขียน มาก 13  222  35.38    13.38*  18.88*  21.48*  24.16*  24.38*  29.74*  

อาน เขียน นอย 12  221  22.0      5.5   8.1*  10.78*   11*  16.36*  

ไมอาน เขียน มาก 8  122  16.50      2.6  5.28  5.5  10.86*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 10  112  13.90       2.68  2.9  8.26*  

ไมอาน เขียน นอย 18  121  11.22        0.22  5.58  

อาน ไมเขียน มาก 14  212  11.00          5.36  

ไมอาน ไมเขียน นอย 14  111  5.64         

อานสาร รหัส คา 211  221  121  122  212  112  111  

 

เขียน ไววางใจ

ผูอ่ืน 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 31.03  19.00  18.47  18.3  15.00  14.36  11.30  

อาน เขียน มาก 17  222  36.47  5.44  17.47*   18*  18.17*  21.47*  22.11*  25.17*  

อาน ไมเขียน นอย 12  211  31.03    12.03*  12.56*  12.73*  16.03*  16.67*  19.73*  

อาน เขียน นอย 11  221  19.00      0.53  0.7   4  4.64  7.7*  

ไมอาน เขียน นอย 19  121  18.47        0.17  3.47  4.11  7.17*  

ไมอาน เขียน มาก 10  122  18.3       3.3  3.94   7  

อาน ไมเขียน มาก 20  212  15.00        0.64  3.7  

ไมอาน ไมเขียน มาก 14  112  14.36          3.06  

ไมอาน ไมเขียน นอย 14  111  11.30         
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ตารางที่ 56  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม  

                     การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมนักเรียนชาย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 57  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตามการ

เขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน มุงอนาคต จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

     43.68  37.18  34.44  

ไมเขียน มาก 59  12  43.66  2.28  3.74  4.87*  

เขียน นอย 60  21  41.38   1.46  2.59  

เขียน มาก 46  22  39.92     1.13  

ไมเขียน นอย 65  11  38.79       

เขียน มุงอนาคต จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   11  

      40.72  40.41  37.23  

ไมเขียน มาก 65  12  43.06  2.34  2.65  5.83*  

เขียน มาก 52  22  40.72   0.31  3.49  

เขียน นอย 67  21  40.41     3.18  

ไมเขียน นอย 60  11  37.23       
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ตารางที่ 58  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การอาน 

สารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมนักเรียนหญิง 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 59  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ

อานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมนักเรียนที่

เกรดเฉลี่ยสูง 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

อานสาร จํานวน รหัส คาเฉลี่ย 211  212  221  112  122  121   111  

 

เขียน มุง 

อนาคต คน      44.40 43.91 42.56 38.59 37.28 36.59  33.35 

อาน เขียน มาก  52  222  46.40  2  2.49 3.84* 7.81* 9.12* 9.81* 13.05* 

อาน ไมเขียน นอย  47  211  44.40    0.49  1.84 5.81* 7.12* 7.81* 11.05* 

อาน ไมเขียน มาก  59  212  43.91      1.35 5.32* 6.63* 7.32* 10.56* 

อาน เขียน นอย 48  221  42.56     3.97*  5.28*  5.97*  9.21*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 53  112  38.59       1.31  2  5.24*  

ไมอาน เขียน มาก 53  122  37.28        0.69  3.93*  

ไมอาน เขียน นอย 55  121  36.59         3.24*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 49  111  33.35          

อานสาร รหัส คา 212  211  221  112  121  122  111  

 

เขียน มุง

อนาคต 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 46.55  44.22  41.94  38.95  37.47  37.10  33.23  

อาน เขียน มาก  43  222  48.53  1.98 4.31* 6.59* 9.58* 11.06* 11.43*  15.3* 

อาน ไมเขียน มาก  42   212   46.55    2.33  4.61*  7.6*  9.08*  9.45*  13.32*  

อาน ไมเขียน นอย  32   211   44.22      2.28  5.27*  6.75*  7.12*  10.99*  

อาน เขียน นอย  36   221   41.94        2.99  4.47*  4.84*  8.71*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 42  112  38.95          1.48  1.85  5.72*  

ไมอาน เขียน นอย 45  121  37.47        0.37  4.24*  

ไมอาน เขียน มาก 30  122  37.10          3.87*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 31  111  33.23         
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ตารางที่ 60  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การอาน

สารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมนักเรียนที่บิดามี

เงินเดือนประจํา 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 61 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การอาน

สารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมนักเรียนสายวิทย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

อานสาร รหัส คา 222  221  212  112  121  111  122  

 

เขียน

ประโยชน 

มุง

อนาคต 

จํานว

นคน  เฉลี่ย 46.24  43.89  43.34  38.74  35.43  35.33  35.27  

อาน ไมเขียน นอย  26  211  46.50  0.26  2.61  3.16 7.76* 11.07* 11.17* 11.23* 

อาน เขียน มาก  33  222  46.24    2.35  2.9  7.5* 10.81* 10.91* 10.97* 

อาน เขียน นอย  35   221   43.89      0.55  5.15*  8.46*  8.56*  8.62*  

อาน ไมเขียน มาก  38   212   43.34        4.6  7.91*  8.01*  8.07*  

ไมอาน ไมเขียน มาก  35   112  38.74          3.31  3.41  3.47  

ไมอาน เขียน นอย 37  121  35.43        0.1  0.16  

ไมอาน ไมเขียน นอย 39  111  35.33          0.06  

ไมอาน เขียน มาก 26  122  35.27         

อานสาร รหัส คา 212  211  221  112  121  122  111  

 

เขียน

ประโยชน 

มุง

อนาคต 

จํานว

นคน  เฉลี่ย 46.55  44.22  41.94  38.95  37.47  37.10  33.23  

อาน เขียน มาก  46  222  48.26  2  2.13  3.02 9.44* 11.05* 11.75* 14.84* 

อาน ไมเขียน นอย  38   211   46.26    0.13  1.02  7.44*  9.05*  9.75*  12.84*  

อาน ไมเขียน มาก  45   212   46.13      0.89  7.31*  8.92*  9.62*  12.71*  

อาน เขียน นอย  38   221   45.24        6.42*  8.03*  8.73*  11.82*  

ไมอาน ไมเขียน มาก  44   112  38.82          1.61  2.31  5.4*  

ไมอาน เขียน นอย 47  121  37.21        0.7  3.79*  

ไมอาน เขียน มาก 39  122  36.51          3.09*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 43  112  33.42         
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ตารางที่ 62  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตามการ 

อานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษานอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 63 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การอาน  

   สารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 
 

 

 

 

 

 

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22  12  11  

 ประโยชน        43.84  37.29  34.27  

อาน ไมเขียน  64   21  46.01  2.17  8.72*  11.74*  

อาน เขียน  63  22  43.84   6.55*  9.57*  

ไมอาน เขียน 56  12  37.29     3.02  

ไมอาน ไมเขียน 61  11  34.27     

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

 ประโยชน       43.64  37.25  35.00  

อาน เขียน 65  22  46.27  2.63  9.02*  11.27*  

อาน ไมเขียน 75   21  43.64     6.39*  8.64*  

ไมอาน ไมเขียน 85   11  37.25       2.25  

ไมอาน เขียน 77  12  35.00       
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ตารางที่ 64 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ

อานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนที่มีพ่ีนองนอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 65  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร พิจารณาตาม การ   

    อานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุมนักเรียนมารดามี เงินเดือนประจํา 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 

 

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   22  

 ประโยชน       41.05  34.37  34.40  

ไมอาน ไมเขียน 60   11  42.24  1.19  7.84*  7.87*  

ไมอาน เขียน 74  12  41.05   6.65*  6.68*  

อาน เขียน 77  22  34.40     0.03  

อาน ไมเขียน 66   21  34.37        

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   22  

       42.29  36.28  32.32  

ไมอาน เขียน 54  12  43.30  1.01  7.02*  10.98*  

ไมอาน ไมเขียน 64   11  42.29     6.01*  9.97*  

อาน ไมเขียน 63   21  36.28       3.96*  

อาน เขียน 56  22  32.32       
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ตารางที่ 66  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ พิจารณาตาม การอานสารชักจูง และการเขียนชักจูง ในกลุม

นักเรียนที่บิดาศึกษานอย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 

ตารางที่ 67  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ใน

กลุมนักเรียนที่เปนลูกคนโต 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 
 
 
 

 

 

 

อานสาร เขียน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

      47.97  42.70  33.27  

อาน ไมเขียน 63   21  54.61  6.64*  11.91*  21.34*  

อาน เขียน 62  22  47.97   5.27*  14.70*  

ไมอาน เขียน 56  12  42.70     9.43*  

ไมอาน ไมเขียน 60   11  33.27        

อานสาร มุงอนาคต จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

      29.09  20.61  15.02  

อาน มาก 28  22  46.46  17.37*  25.85*  31.44*  

อาน นอย 25  21  29.09   8.48*  14.07*  

ไมอาน นอย 29  11  20.61     5.59  

ไมอาน มาก 26  12  15.02       
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ตารางที่ 68  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ใน

กลุมนักเรียนที่มารดามีการศึกษามาก 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 69  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ใน

กลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 
 
 
 
 
 
 

 

อานสาร มุงอนาคต จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

      20.61  17.85  10.61  

อาน มาก 14  22  49.92  29.31*  32.07*  39.31*  

อาน นอย 13  21  20.61   2.76  10.00*  

ไมอาน นอย 13  11  17.85     7.24  

ไมอาน มาก 17  12  10.61       

อานสาร มุงอนาคต จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

      30.35  23.20  9.37  

อาน มาก 18  22  49.30  18.95*  26.1*  39.93*  

อาน นอย 21  21  30.35   7.15*  20.98*  

ไมอาน นอย 21  11  23.20     13.83*  

ไมอาน มาก 16  12  9.37       
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ตารางที่ 70  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

ท่ีนักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนในกลุมนักเรียนชาย 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 71  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรใน

หมูบานที่นักเรียนอยู พิจารณาตาม การอานสารชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุม

ตน ในกลุมนักเรียนที่มารดามีเงินเดือนประจํา 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

อานสาร รหัส คา 221  222  122  211  111  112   121  

 

เขียน มุง

อนาคต 

จํานวน

คน  เฉลี่ย 49.25 43.57 37.43 36.00 22.69  9.37  7.33 

อาน ไมเขียน มาก  9  212  56.78  7.53*  13.2* 19.35* 20.78* 34.09*  47.41*  49.45* 

อาน เขียน นอย  8  221  49.25    5.68 11.82* 13.25* 26.56*  39.88*  41.92* 

อาน เขียน มาก 7  222  43.57      6.14  7.57*  20.88*  34.2*  36.24*  

ไมอาน เขียน มาก 7  122  37.43        1.43  14.74*  28.06*  30.1*  

อาน ไมเขียน นอย 9  211  36.00          13.31*  26.63*  28.67*  

ไมอาน ไมเขียน นอย 13  111  22.69        13.32*  15.36*  

ไมอาน ไมเขียน มาก 8  112  9.37         2.04  

ไมอาน เขียน นอย 6  121  7.33          

อานสาร มุงอนาคต จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

      30.35  23.20  9.37  

อาน มาก 18  22  49.30  18.95*  26.10*  39.93*  

อาน นอย 21  21  30.35   7.15*  20.98*  

ไมอาน นอย 21  11  23.20     13.83*  

ไมอาน มาก 16  12  9.37       
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ตารางที่ 72   การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร ตาม

ระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ท่ี

แตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอ

โรงไฟฟานิวเคลียร ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 646  173.34***  <1  10.46  <1  <1  1.84  2.82   23.3  

ชาย 230  84.88***  <1  1.93  <1  1.16  6.65*  <1  30.5  

หญิง 416  94.81***  <1  8.94**  <1  <1  <1  6.40*  21.3  

อายุนอย  312  82.62***  3.03   4.25*  1.05  <1  2.03  <1   23.6  

อายุมาก 320  87.06***  <1  4.65*  <1  <1  <1  2.94  24.3  

ลูกคนแรก 368  88.30***  <1  14.58***  1.07  1.27  1.63  <1  23.9  

ไมใชลูกคนแรก 277  88.71***  <1   <1   1.91  3.25  <1  3.46   26.7  

พี่นองนอย  309  89.09***  1.18   8.31**  1.37  1.72  1.95   <1   25.6  

พี่นองมาก  225  47.00***  <1   <1   3.03  <1   <1  3.20   20.8  

เกรดเฉลี่ยนอย 317  88.02***  <1   <1  <1  2.45  2.41  0.0   24.0  

เกรดเฉลี่ยมาก  301   71.4***   <1   12.23**  <1   <1   <1  64.3*   24.0  

มารดากศษ.นอย 302  90.01***  <1   3.68   1.10  1.30  3.10  <1   25.6  

มารดากศษ.มาก 273  69.84***  <1   7.32**  2.14  <1   <1  1.56   24.0  

บิดากศษ.นอย  244  65.25***   <1   7.37**  5.27*  <1  5.96*  1.39   26.9  

บิดากศษ.มาก 302  75.74***  <1  4.57*  5.80*  <1  <1  1.6   22.5  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 365  91.36***   <1   6.01*   <1   <1   1.52  1.18   21.9  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 238  70.27***   <1   1.18   <1   <1   <1   <1   24.8  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 296  75.33***   <1   12.65**  <1   <1   3.65   <1   25.1  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 269  63.13***   <1   <1   <1   <1   <1  4.21*   20.8  

เงินเดือนนอย 395  90.74***  <1  11.63**  <1  <1  1.49  <1   21.7  

เงินเดือนมาก  236  86.20***  <1   1.04   2.33  <1   <1  3.44   29.7  

สายวิทย 340  101.25***  <1  3.66  <1  <1  <1  5.44*  25.4  

สายศิลป  306  73.22***  <1   6.78**  <1   <1  1.81  <1   22.5  

กทม.  441  130.10*** <1   5.68*  1.40  <1  3.06  3.49   25.3  

ตจว.   205  50.12***  <1   5.25*  2.04  <1  <1  <1   23.0  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
       กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   45.10 ไมอาน =   36.06 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.69      นอย =   39.47 

ชาย อานสารชักจูง อาน =  46.59 ไมอาน =   35.28 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   44.32 ไมอาน =   36.31 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.55      นอย =   39.09 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   45.42 ไมอาน =   36.60 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   42.01      นอย =   40.01 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   44.72 ไมอาน =   35.36 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.13      นอย =   38.96 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =  45.16 ไมอาน =   36.34 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   42.55     นอย =   38.96 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   45.14 ไมอาน =   35.56 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   45.67 ไมอาน =   36.18 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   42.38      นอย =   39.48 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   44.06 ไมอาน =   35.89 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   44.49 ไมอาน =   35.27 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   45.31 ไมอาน =   36.69 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   42.78     นอย =   39.21 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   45.31 ไมอาน =   35.60 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   45.16 ไมอาน =   36.29 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   42.16      นอย =   39.29 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   44.92 ไมอาน =   35.78 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.89      นอย =   38.82 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   44.96 ไมอาน =   36.12 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.63     นอย =   39.46 

มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   45.06 ไมอาน =   36.41 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.85      นอย =   39.63 

มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   45.19 ไมอาน =   35.26 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   40.87      นอย =   39.58 

บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   44.59 ไมอาน =   35.89 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   40.02      นอย =   38.46 

บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   44.99 ไมอาน =   36.19 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   44.59 ไมอาน =   36.19 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   41.89     นอย =   38.89 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   46.55 ไมอาน =   35.75 
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ตารางที่ 72 (ตอ) 

(ตอนที่ 2)  
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
       กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   46.47 ไมอาน =   36.49 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   43.53 ไมอาน =   35.54 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   40.75      นอย =   38.32 

กทม. อานสารชักจูง อาน =   46.05 ไมอาน =  36.72 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   42.36      นอย =   40.41 

ตจว. อานสารชักจูง อาน =   43.20 ไมอาน =   34.44 

 มุงอนาคตควบคุมตน มาก =   40.24      นอย =   37.40 

 

ตารางที่ 73  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความพรอมที่จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนที่

แตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของความพรอมที่

จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 645  105.66***  1.38   <1   <1  <1  <1  <1   14.5  

ชาย 228  35.97***  <1  <1  <1  <1  1.22  1.30  15.7  

หญิง 417  74.00***  1.20  <1  <1  <1  1.33  <1  15.9  

อายุนอย 311  54.56***  3.13.  <1  <1  1.27  <1  <1  16.5  

อายุมาก 320  47.32***  <1  1.67  <1  1.38  <1  <1  14.1  

ลูกคนแรก 367  63.31***  <1  <1  2.92  1.03  <1  <1  16.0  

ไมใชลูกคนแรก 277  44.15***  <1   3.93*  <1  1.09  1.27  <1   15.5  

พี่นองนอย 308  47.51***  <1  <1  4.36*  1.02  0.0  <1  15.0  

พี่นองมาก  225  33.35***  <1   <1   2.53  <1  2.09  <1   15.2  

เกรดเฉลี่ยนอย  316  50.14***  1.84   <1   <1  <1  <1  <1   14.8  

เกรดเฉลี่ยมาก  301  43.04***  <1   <1   1.14  <1  <1  <1   14.8  

มารดากศษ.นอย 300  60.64***  <1   2.05   <1  1.84  0.0   <1   18.7  

มารดากศษ.มาก 274  47.15***  1.12   <1   2.91  <1  <1  <1   16.1  

บิดากศษ.นอย 243  36.37***  <1   <1  <1  <1  <1  1.26   14.7  

บิดากศษ.มาก 302  58.59***  <1   <1  2.28  <1  <1  <1   17.4  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 365  51.24***  1.15   <1   <1  <1  <1  <1   13.4  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 237  45.69***  1.37   <1   3.91*  <1   <1   <1   18.1  
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ตารางที่ 73 (ตอ) 

(ตอน 1)  
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 295  46.20***  3.31   1.04   1.04  1.28   <1   2.01   16.3  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 269  36.48***  <1   2.21  2.39  <1  <1  <1   13.3  

เงินเดือนนอย  393  64.06***  2.21   <1   <1  <1  <1  <1   15.0  

เงินเดือนมาก  236  41.79***  <1   <1   2.63  <1  <1  <1   15.8  

สายวิทย 339  68.27***  <1  <1  <1  2.30  <1  <1  17.7  

สายศิลป 306  40.58***  2.20  1.73  1.42  2.72  <1  1.34  14.2  

กทม.   441  88.91***  <1   2.02  3.22  <1  <1  <1   17.6  

ตจว.  204  24.33***  <1  <1  <1  <1  3.30  2.06  13.8  

 

หมายเหตุ : * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 

 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีรฟน. 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง ไมอาน =   34.67 อาน =   42.12 

ชาย อานสารชักจูง ไมอาน =   40.41 อาน =   32.40 

หญิง อานสารชักจูง ไมอาน =   43.13 อาน =   35.88 

อายุนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.99 อาน =   35.33 

อายุมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.35 อาน =   34.11 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง ไมอาน =   42.67 อาน =   34.87 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.67 อาน =   34.39 

 มุงอนาคตควบคุมตน     มาก =   39.12 นอย =   36.94 

พี่นองนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.21 อาน =   34.9 

พี่นองมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.45 อาน =   34.46 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.63 อาน =   35.19 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.84 อาน =   34.38 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง ไมอาน =   43.10 อาน =   34.73 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง ไมอาน =   41.84 อาน =   34.37 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง ไมอาน =   41.64 อาน =   34.72 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง ไมอาน =   42.36 อาน =   34.16 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง ไมอาน =   42.20 อาน =   34.75 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง ไมอาน =   42.48 อาน =   34.42 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   41.98 อาน =   35.28 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   42.79 อาน =   34.30 
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ตารางที่ 73 (ตอ) 

(ตอน 2) 

   

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพรอมที่จะมีรฟน. 
กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   41.87 อาน =   34.92 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง ไมอาน =   41.95 อาน =   34.82 

สายวิทย อานสารชักจูง ไมอาน =   41.72 อาน =   33.34 

สายศิลป อานสารชักจูง ไมอาน =   42.63 อาน =   36.12 

กทม. อานสารชักจูง ไมอาน =   41.83 อาน =   33.72 

ตจว. อานสารชักจูง ไมอาน =   43.06 อาน =   36.59 

 

ตารางที่ 74  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทย ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิตลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน ท่ีแตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย ตามระดับ

ของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม 
จํานวน

คน 
อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม  640  54.10***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   8.0  

ชาย  229  19.64***  1.04   1.13  <1  <1  <1  <1   9.8  

หญิง 411  35.07***  0.0  <1  <1  <1  <1  1.07  8.5  

อายุนอย  310  15.85***  2.77   <1   1.61  <1  <1  <1   6.3  

อายุมาก  317  40.09***  <1   <1   1.08  <1  <1  <1   12.4  

ลูกคนแรก  364  30.78***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   8.6  

ไมใชลูกคนแรก 275  21.79***  <1   1.00  <1  1.22  <1  <1   8.4  

พี่นองนอย 308  25.23***  <1  <1  <1  1.33  <1  <1  8.1  

พี่นองมาก  220  19.86***  1.04   <1   <1  <1  <1  <1   9.5  

เกรดเฉลี่ยนอย  314  23.74***  <1   1.51  2.86  <1  1.01  <1   9.0  

เกรดเฉลี่ยมาก 299  28.53***  <1  <1  2.39  <1  1.12  <1   10.1  

มารดากศษ.นอย 298  24.55***  <1   1.43  <1  2.48  <1  1.1   10.0  

มารดากศษ.มาก  271  29.52***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   11.9  

บิดากศษ.นอย 241  28.54***  <1  <1  <1  <1  2.25  1.51   13.0  

บิดากศษ.มาก 300  22.14***  <1  <1  <1  <1  1.21  <1   7.6  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 360  21.22***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   6.4  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 237  32.78***  1.22   <1   <1  <1  <1  <1   13.4  
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ตารางที่ 74 (ตอ) 

(ตอน 1) 

              

แสดงคาเอฟ 

กลุม 
จํานวน

คน 
อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 293  20.87***   <1   <1   <1   <1   <1   2.01   8.2  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 267  25.08***   <1   3.69   <1   <1   <1   2.25   10.0  

เงินเดือนนอย  390  40.02***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   9.8  

เงินเดือนมาก  234  17.11***  <1   1.86  <1  <1  <1  <1   7.7  

สายวิทย  339  32.45***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   9.4  

สายศิลป  301  22.37***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   7.5  

กทม.  438  39.66***  1.15  1.66  <1  1.06  <1  <1  9.2  

ตจว.   202  16.50***  <1   1.03   1.15  <1  1.12  <1   9.9  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังในปท.ไทย 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   69.88 ไมอาน =   53.37 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   75.44 ไมอาน =   57.31 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   66.78 ไมอาน =   51.07 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   68.08 ไมอาน =   55.01 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   71.67 ไมอาน =   51.62 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   70.78 ไมอาน =   54.13 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   68.56 ไมอาน =   52.28 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   70.48 ไมอาน =   53.85 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   68.57 ไมอาน =   51.78 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   67.52 ไมอาน =   51.81 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   71.20 ไมอาน =   53.6 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   71.02 ไมอาน =   55.12 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   69.98 ไมอาน =   50.82 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   73.76 ไมอาน =   55.28 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   68.14 ไมอาน =   52.45 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   68.34 ไมอาน =   54.85 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   70.73 ไมอาน =   48.61 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   69.57 ไมอาน =   54.67 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   69.67 ไมอาน =   52.05 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   70.42 ไมอาน =   52.76 
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ตารางที่ 74 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังในปท.ไทย 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   69.42 ไมอาน =   52.93 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   73.52 ไมอาน =   56.33 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   65.80 ไมอาน =   50.03 

กทม. อานสารชักจูง อาน =   72.11 ไมอาน =   55.30 

ตจว. อานสารชักจูง อาน =   65.34 ไมอาน =   38.81 

 

ตารางที่ 75  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และ

จิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ท่ีแตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม 

(ตอน 1) และคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม  639  23.43***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   3.7  

ชาย 229  11.31***  0.0  1.56  <1  <1  1.55  2.67  7.5  

หญิง 410  12.64***  <1  <1  <1  <1  <1  2.00  4.1  

อายุนอย 309  9.88***  <1  <1  <1  2.78  3.0  <1  5.6  

อายุมาก 317  11.75***  <1  <1  <1  1.23  1.12  <1  5.0  

ลูกคนแรก 363  14.93***  <1  <1  <1  3.28  <1  <1  5.2  

ไมใชลูกคนแรก 275   7.67**   <1   <1   <1  2.58  0.0  <1   4.5  

พี่นองนอย 307  10.44***  <1  <1  <1  <1  1.06  1.04  4.2  

พี่นองมาก 220  5.36**  <1  <1  <1  <1  1.27  2.78  4.8  

เกรดเฉลี่ยนอย  313  9.89**  <1   1.13  <1  <1  <1  <1   4.1  

เกรดเฉลี่ยมาก 299  13.52***  <1   <1  <1  1.35  <1  1.28   5.5  

มารดากศษ.นอย 298  13.04***  <1   <1   <1  1.27  2.50  <1   5.6  

มารดากศษ.มาก 271  8.40**   <1   <1   <1  1.16  <1  <1   4.0  

บิดากศษ.นอย 241  11.17***  <1   <1  4.29*  <1  2.21  <1   8.2  

บิดากศษ.มาก  300  7.03**  <1   2.33  1.26  <1  <1  <1   3.8  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 360  10.19**  1.30   <1   <1  <1  <1  <1   3.7  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 236  12.06***   <1   1.14   <1   <1   1.28   <1   6.7  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 292  13.97***  1.92   <1   <1  <1  <1  <1   6.2  
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ตารางที่ 75 (ตอ) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

บิดามีเงินเดือน ปจ. 267   6.20*   <1   4.0   <1  <1  <1  <1   3.8  

เงินเดือนนอย  389  18.78***  0.0   <1   <1  <1  <1  <1   5.2  

เงินเดือนมาก  234  5.65*   <1   <1   <1  <1  <1  <1   2.9  

สายวิทย  339  19.45***  <1   <1   <1  <1  <1  <1   5.9  

สายศิลป 300  5.52*  1.07  <1  <1  1.59  <1  <1  3.0  

กทม.  437  11.45***  <1  <1  <1  <1  1.10  <1  2.9  

ตจว.  202  14.02***  <1  <1  <1  <1  1.17  1.24  8.3  

 

หมายเหตุ : * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 

 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   48.37 ไมอาน =   36.71 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   56.23 ไมอาน =   40.73 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   43.99 ไมอาน =   34.40 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   47.11 ไมอาน =   36.22 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   48.97 ไมอาน =   37.24 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   48.29 ไมอาน =   35.71 

ไมใชลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   47.91 ไมอาน =   37.83 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   48.19 ไมอาน =   36.77 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   46.65 ไมอาน =   37.27 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   47.17 ไมอาน =   36.26 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   48.30 ไมอาน =   35.46 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   48.40 ไมอาน =   35.73 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   47.87 ไมอาน =   36.93 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   51.29 ไมอาน =   37.99 

บิดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   45.55 ไมอาน =   36.20 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   50.00 ไมอาน =   36.85 

เงินเดือนมาก อานสารชักจูง อาน =   46.26 ไมอาน =   36.25 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   49.96 ไมอาน =   34.93 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   46.85 ไมอาน =   38.84 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   46.31 ไมอาน =   36.44 
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ตารางที่ 75 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังในจังหวัด

รอบๆ กรุงเทพฯ กลุม ตัวแปรอิสระ 

กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   50.97 ไมอาน =   36.59 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   48.44 ไมอาน =   35.31 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   48.42 ไมอาน =   38.99 

กทม. อานสารชักจูง อาน =   48.30 ไมอาน =   38.39 

ตจว. อานสารชักจูง อาน =   48.52 ไมอาน =   32.56 

 

ตารางที่ 76  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียนอยู ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิต

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ท่ีแตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 

1) และคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในหมูบานที่นักเรียน

อยู ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 202  10.29**  <1  <1  <1  <1  1.17  <1  6.1  

ชาย 67  12.74***  <1  <1  <1  <1  <1  2.78  21.1  

หญิง 135  1.58  0.0  <1  <1  1.90  2.14  <1  5.2  

อายุนอย 81  6.61*  <1  <1  <1  1.18  <1  <1  12.2  

อายุมาก 119  3.83  <1  <1  <1  <1  1.14  <1  5.7  

ลูกคนแรก 108  8.56**  <1  <1  1.28  2.34  <1  <1  12.9  

ไมใชลูกคนแรก  93   1.76   <1   <1   1.12  <1  1.41  <1   6.0  

พี่นองนอย  94   4.11*   <1   <1   <1  <1  <1  <1   5.7  

พี่นองมาก 79  2.25  <1  <1  <1  <1  2.79  <1  7.2  

เกรดเฉลี่ยนอย 99  9.83**  <1  1.02  <1  1.98  2.52  <1   15.1  

เกรดเฉลี่ยมาก 98  2.06  <1   <1  <1  3.72  <1  <1   7.9  

มารดากศษ.นอย 127   4.95*   0.0   1.37   <1   <1   <1  1.23   6.1  

มารดากศษ.มาก 57   5.45*   <1   1.57  <1  3.88  <1  <1   21.0  

บิดากศษ.นอย 113  6.58*  <1   <1  <1  <1  <1  2.63   8.3  

บิดากศษ.มาก  65   3.43   <1   <1   <1  <1  <1  <1   8.6  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 117  4.4*  2.11   <1  <1  <1  3.48  <1   9.4  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 76  8.14**  <1   <1  1.77  3.97*  <1  <1   16.3  
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ตารางที่ 76 (ตอ) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 111  1.53   <1   <1  <1  <1  <1  1.59   4.0  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 76  6.11*  1.25   <1  <1  2.31  <1  <1   13.6  

เงินเดือนนอย  183  9.59**  <1   <1   <1  <1  <1  <1   5.8  

เงินเดือนมาก 16  1.44  <1  0.0  <1  <1  1.16  <1   40.8  

สายวิทย  102  9.05**   <1   <1   <1  2.06  0.0  1.64   12.0  

สายศิลป 100  2.06  1.42  <1  <1  <1  3.12  <1  7.9  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
 

 (ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังในปท.ไทย 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   36.83 ไมอาน =   19.94 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   46.40 ไมอาน =   19.21 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   34.34 ไมอาน =   17.24 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   37.77 ไมอาน =   17.81 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   37.00 ไมอาน =   20.39 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   33.62 ไมอาน =   13.93 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   38.05 ไมอาน =   22.15 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   35.26 ไมอาน =   14.21 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   42.01 ไมอาน =   22.14 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   35.19 ไมอาน =   20.95 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   39.82 ไมอาน =   16.28 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   37.35 ไมอาน =   17.69 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   37.78 ไมอาน =   19.93 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   39.71 ไมอาน =   18.63 
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ตารางที่ 77  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียนอยู ตามระดับ การอานสารชักจูง การเขียนชักจูง และจิต

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ท่ีแตกตางกัน ในกลุม รวมและกลุมยอย 24 กลุม (ตอน 

1) และคาเฉลี่ยของความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัดที่นักเรียน

อยู ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
แสดงคาเอฟ 

กลุม จํานวนคน อาน 

ก 

เขียน 

ข 

มุงอนาคต 

ค 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

%  

ทํานาย 

รวม 202  19.46***  <1  <1  <1  1.73  1.24  <1  11.1  

ชาย 67  13.47***  <1  1.16  <1  <1  <1  5.56  25.8  

หญิง 135  7.39**  <1  <1  <1  2.52  1.60  <1  9.3  

อายุนอย 81  9.05**  <1  <1  1.83  2.33  <1  <1  18.4  

อายุมาก 119  8.71**  <1  <1  <1  <1  2.11  1.73  10.3  

ลูกคนแรก 108  16.00***  <1  1.39  2.87  5.29  <1  <1  23.0  

ไมใชลูกคนแรก 93   3.34   <1   <1   <1  <1  <1  <1   4.7  

พี่นองนอย 94  7.37**  <1  <1  <1  1.06  <1  <1  9.3  

พี่นองมาก 79  7.38**  <1  <1  <1  <1  2.02  1.38  13.9  

เกรดเฉลี่ยนอย 99  13.36***  <1   <1  <1  <1  2.6  <1   14.9  

เกรดเฉลี่ยมาก 98  7.15**  <1   <1  <1  2.57  <1  <1   12.1  

มารดากศษ.นอย 127   9.73**   <1   <1   <1   <1  1.17  1.31   9.4  

มารดากศษ.มาก 57  10.72**  <1   2.93  1.46  8.1**  <1  <1   33.4  

บิดากศษ.นอย 113  13.04***  <1   <1  <1  <1  <1  1.76   13.2  

บิดากศษ.มาก  65   3.33   <1   <1   <1  <1  <1  <1   8.6  
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. 117  8.85**  3.04   <1   <1  <1  2.08  <1   12.1  
มารดามีเงินเดือน ปจ. 76  13.00***  <1   <1   3.64  6.3*  <1   <1   23.7  
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. 111  6.27*  0.0   <1   <1  <1  <1  1.40   8.1  
บิดามีเงินเดือน ปจ. 76  9.38**  <1   0.0  1.03  2.9  <1  <1   16.7  

เงินเดือนนอย 183  19.33***  <1   <1  <1  1.43  <1  1.76   11.8  

เงินเดือนมาก  16   4.25   <1   <1   2.24  2.72  4.82  2.43   69.7  

สายวิทย 102  14.15***  <1  <1  <1  <1  <1  2.69  16.1  

สายศิลป 100  6.17*  1.19  <1  <1  1.07  3.56  <1  11.8  

 

หมายเหตุ: * p < 0.05,** p < 0.01,***p < 0.001 
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ตารางที่ 77 (ตอ) 

(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความเห็นดวยใหต้ังในจ.ท่ีนร.อยู 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รวม อานสารชักจูง อาน =   36.83 ไมอาน =   19.94 

ชาย อานสารชักจูง อาน =   46.40 ไมอาน =   19.21 

หญิง อานสารชักจูง อาน =   32.05 ไมอาน =   20.18 

อายุนอย อานสารชักจูง อาน =   34.34 ไมอาน =   17.24 

อายุมาก อานสารชักจูง อาน =   38.47 ไมอาน =   22.42 

ลูกคนแรก อานสารชักจูง อาน =   37.77 ไมอาน =   17.81 

พี่นองนอย อานสารชักจูง อาน =   37.00 ไมอาน =   20.39 

พี่นองมาก อานสารชักจูง อาน =   35.92 ไมอาน =   19.91 

เกรดเฉลี่ยนอย อานสารชักจูง อาน =   33.62 ไมอาน =   13.93 

เกรดเฉลี่ยมาก อานสารชักจูง อาน =   38.45 ไมอาน =   24.21 

มารดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   38.05 ไมอาน =   22.15 

มารดา ศษ.มาก อานสารชักจูง อาน =   35.26 ไมอาน =   14.21 

บิดา ศษ.นอย อานสารชักจูง อาน =   42.01 ไมอาน =   22.14 

เงินเดือนนอย อานสารชักจูง อาน =   37.78 ไมอาน =   19.93 

สายวิทย อานสารชักจูง อาน =   39.71 ไมอาน =   18.63 

สายศิลป อานสารชักจูง อาน =   34.39 ไมอาน =   21.19 
มารดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   35.19 ไมอาน =   20.95 
มารดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   39.82 ไมอาน =   16.28 
บิดาไมมีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   34.92 ไมอาน =   22.03 
บิดามีเงินเดือน ปจ. อานสารชักจูง อาน =   37.35 ไมอาน =   17.69 
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ตารางท่ี 78  ผลการทํานายความเห็นดวยในการใหต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ จังหวัดที่นักเรียนอยู และหมูบานที่นักเรียนอยู โดยใช 
                    กลุมจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณ เปนตัวทํานาย 
 

ใหต้ังรฟน.ในประเทศไทย (1-9) ใหต้ังรฟน.ในจังหวัดรอบๆ กทม. (1-9) ใหต้ังรฟน.ในจังหวัดที่อยู (1-9) ใหต้ังรฟน.ในหมูบานที่อยู (1-9) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา จํานวน %  

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา จํานวน

คน 

% 

ทํานาย 

ตัวทํานาย คาเบตา จํานวนคน %  

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา 

รวม 634 42.1 9,8,6 -.39,.28,-.07  633  23.2 9,8,4,6 -.25,.23,-.10,-.08 200 30 .0  9,8,4   -.30,.29,-.14   200  18.2 8,9  .24,-.20  

ชาย 225 53  9,8,1 -.45,.34,-.10 225 32 .4 9,8,1 -.37,.23,-.14 65 60 .0  9,8,4 -.50,.33,-.21 65 41.7 8,9  .36,-.33  

หญิง 408 35 9,8 .16,.16 407 16.8 9,8 -.22,-21 134 18.9 8 .35 134 11.5 8  .30  

อายุนอย 308 48.6 9,8,2 -.50,.24,-.11 307 26.9 9,8,4,7 -.27,,.24,-.17,-.12 80 31.7 9 -.52 80 16.3 9  -.34  

อายุมาก 312 38.1 9,8 -.37,.30 312 24.7 9,8,2 -.32,.18,.13 117 36.9 8,4 .52,-.18 117 28.4 8  .43  

ลูกคนแรก 358 46.0 9,8,6 -4.2,.27,-.09 357 28.7 9,8,6 -.25,.23,-.16 106 29.9 8 .49 106 22.6 8  .43  

ไมใชลูกคนแรก 274 39.5 9,8,4 -.36,.31,-.11 274 19 .1 9,8,4 -.26,.19,-.12 92 35.9 9,7 -.55,18 92 20.6 9  -.38  

พ่ีนองนอย 303 45.4 9,8 -.45,.28 302 26 .2 9,8 -.33,.21 92 32.4 9,8  -.33,27 92 20.6 8  .37  

พ่ีนองมาก 219 40.4 9,8 -.42,.25 219 18.9 9 .19 78 43.9 9 -.59 78 23.9 9  -.4  

เกรดเฉลี่ยนอย 311 40.6 9,8,4 -.39,.30,-.09 310 24.8 9,8,4,1 -.3,.21,-.12,-.11 98 36.1 9,4,8 -.31,-3,.27 98 20.4 8,4  .35,-.25  

เกรดเฉลี่ยมาก 295 45.9 9,8,3 -.42,.3,-.10 295 22.6 9,8 -.29,.21 96 37.1 8,9 .33,-.26 96 25.5 8  .38  

มารดา ศษ.นอย 294 41.8 9,8,6 -.43,.22,-.10 294 21 .3 9,8 -.29,.18 125 41.5 9,8,3 -.43,,.26,-.17 125 27.9 8,9,1  .27,-.25,-.17  

มารดา ศษ.มาก 268 49.7 9,8 -.44,.32 268 27 .5 9,8,4 -.35,.19,-.11 56 32.4 8 .47 56 21.7 8  .38  

บิดา ศษ.นอย 239 35.0 9,8,4 -.31,.31,-.11 239 27.9 9,8,4 -.27,.24,-.13 111 40.4 9,8,3 -.36,33,-.17 111 26.8 9,8  -.27,.25  

บิดา ศษ.มาก 295 49.5 9,8 -.50,.25 295 26 .2 9,8 -.47,-.13,.12 64 34.0 9,7,2 -.48,.31,-.24 64 19.6 9  .26  

เงินเดือนนอย 386 41.8 9,8,3 -.39,.32,-.10 385 22.7 9,8,4 -.25,.24,-.15 181 31.9 8,9,4 .31,-.29,-.15 181 20.1 8,1  .41,-17  

เงินเดือนมาก 231 48.4 9,8,6 -.42,.25,-.14 231 29.6 9,8,6 -.31,.17,-.17 15 77.3 - - 15 75.0 -  -  

สายวิทย 335 52.5 9,8,6 -.47,.26,-.10 335 26.6 9,8 -.34,.20 100 39.3 8,9 .35,-.30 100 30.5 8  .50  

224 
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ตารางที่ 78  (ตอ) 
 

ใหต้ังรฟน.ในประเทศไทย (1-9) ใหต้ังรฟน.ในจังหวัดรอบๆ กทม. (1-9) ใหต้ังรฟน.ในจังหวัดที่อยู (1-9) ใหต้ังรฟน.ในหมูบานที่อยู (1-9) 

กลุม 
จํานวน

คน 
% 

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา จํานวน

คน 

% 

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา จํานวน

คน 

% 

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา จํานวน

คน 

% 

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 
คาเบตา 

สายศิลป 298 31.5 9,8 -.35,.27 297 21 .5 9,8,4 -.27,.20,-14 99 30.6 9,3,8 -.29,-.28,.27 99 16.3 9  -.23  

มารดาไมมีงดปจ.358 36.8 9,8,4,6 -.10,-.9 358 18 .1 9,8,4,6 -.19,.18,-.14,-.11 116 29.4 9 -.48 116 16.4 9  -.37  

มารดามีงดปจ. 232 53.1 8,9 -.10,-.9 231 35.8 8,9,1 .34,-.3,-.11 74 34.3 8,9 .35,-.23 74 21.7 8  .42  

บิดาไมมีงดปจ. 290 36.1 9,8,6 -.36,.23,-.12 289 20 .3 9,8,4 -.24,.20,-.13 110 33.1 9,8 -.30,.29 110  17.2   8,3   .38,-.19  

บิดามีงดปจ. 263 46.8 9,8,7 -.34,.41,-.11 263 27.7 9,8,1 -.32,.23,-.14 74 30.2 9,7 -.45,.21 74  18.1   8   .29  

กทม. 433 50.8 9,8,6 -.49,.23,-.87 432 24 .5 9,8,6 -.29,.18,-.11 -  - - -    -    

ตจว. 200 27.5 8,9 .31,-.27 200 24 .0 8,4,9 .28,-.22,-.21 200 30 .0 9,8,4 -.30,.24,-.14 200  18.2   8,9   .24,-.20  

กลุม 100% 153 43.1 9,8 -.50,.20 153 13.8 8,6 .30,-.15 50 32.5 8 .48 50  24.7   8   40.2  

กลุม 50 % (A) 160 42.8 9,8,3 -.48,.22,-.14 160 29 .1 9,8,3 -.31,.24,-.22 50 51.6 8,4,3 .50,-.37,-.31 50  44.9   8,4,3  .45,-.32,-.28  

กลุม 50 % (B) 152 45.2 9,8 -.45,.28 151 26.8 9,4 -.45,-.15 47 40.7 8 .45 47  31.2   8   .44  

กลุม 0% 166 30.8 8,9 .46,-.23 166 24 .5 8,9,4 .28,-.23,-.16 50 34.3 9,7 -.47,.34 50  29.9   9,7   -.41,.31  

 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ .05  และ * แสดงวาแตกตางกันอยางนอย 5 %  

ตัวทํานายที่สําคัญ    

1 =  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน    4 =  ความรูสึกที่มีตอบทความ    7 =  การรับรูปทัสถานทางสังคม 

2 =  คือ สุขภาพจิต    5 =  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใหเหตุผล   8 =  ทัศนคติที่ดีตอรฟน. 

3 =  คือ ความไววางใจผูอื่น   6 =  การรับรูขาวสาร      9 =  ความพรอมที่จะมีรฟน. 

(1) กลุม 100 % คือ อานสารชักจูง เขียนชักจูง    (2) กลุม 50 % (A) คือ อานสารชักจูงอยางเดียว   (3) กลุม 50 % (B) คือ เขียนชักจูงอยางเดียว  (4) กลุม 0% คือ กลุมควบคุม      
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ตารางท่ี 79 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุม 100% ( N = 156, P และ V  N = 52) 
 

 Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
1 72.4744 9.99254
2 45.2885 9.51265 .389**
3 33.8974 8.27525 -.167* -.580**
4 41.7564 4.09779 -.002 .176* .090
5 39.0128 4.99676 .204* .366** .018 .168*
6 39.1538 6.52949 .186* .050 .213** .002 .307**
7 34.5513 3.61769 .181* .125 .123 .324** .255** .211**
8 34.1923 5.17203 .179* .118 .050 .196* .216** .206** .147
9 40.5871 6.00729 .097 .282** -.117 .231** .385** .146 .279** .178*
10 35.6078 8.49403 .054 .320** -.099 .204* .369** -.057 .084 .107 .387**
T 70.5801 26.23554 .174* .489** -.610** -.017 .010 -.194* -.051 .036 .058 .141
B 48.9761 31.08108 .053 .297** -.269** .093 .034 -.137 -.005 -.016 .142 .185* .403**
P 36.3962 27.67477 .074 .480** -.422** .127 .184 -.096 .052 .007 .182 .270 .506** .560**
V 28.4618 29.25102 .001 .401** -.334* .107 .150 -.087 .054 -.006 .193 .284* .500** .516** .891**

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 80 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุม 50% A  ( N = 163, P และ V  N = 52) 
 

 Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
1 72.1350 10.86648               
2 44.9969 9.23234 .376**              
3 35.4724 9.07807 -.291** -.613**             
4 42.2331 4.23036 .031 .118 .042            
5 39.8773 5.37113 .029 .245** .035 .241**           
6 39.4356 7.64977 -.004 -.298** .454** -.004 .202**          
7 34.4785 3.65543 .065 .100 -.070 .103 .249** .075         
8 34.5337 5.06535 .130 .165* .047 .177* .334** .059 .236**        
9 41.4601 5.62649 .087 .216** .055 .174* .276** .122 .103 .287**       

10 35.5399 8.25986 .166* .162* -.186* .183* .171* -.017 .249** .176* .294**      
T 68.9459 27.47499 .167* .478** -.620** -.058 .031 -.296** .114 -.038 -.112 .093     
B 47.6839 30.61512 .216** .382** -.463** -.127 -.069 -.276** .051 -.051 -.184* .041 .582**    
P 37.1847 31.12112 .334* .322* -.386** -.371** -.044 -.417** .072 -.010 -.342* -.117 .461** .716**   
V 26.8849 28.16519 .277* .298* -.175 -.316* -.055 -.358** .038 -.035 -.295* -.119 .294* .592** .843**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 81 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุม 50% B  ( N = 158, P และ V = 49) 
 

 Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
1 66.2468 8.37929               
2 36.1456 7.76471 .220**              
3 41.9932 9.58735 .011 -.620**             
4 41.3078 4.36943 .114 .078 .176*            
5 38.7025 4.57563 .126 .128 .186* .252**           
6 40.8101 6.16044 -.016 -.243** .490** .256** .275**          
7 34.7911 3.06834 .019 .055 -.016 .071 .010 .168*         
8 33.7658 5.44593 .110 .067 .061 .140 .196* .208** .210**        
9 40.1013 5.47396 .119 .120 .057 .151 .199* .233** .200* .298**       

10 36.4241 8.48775 .103 .174* -.014 .161* .104 .094 .131 .124 .275**      
T 54.1403 27.35284 .063 .560** -.621** -.047 -.036 -.326** .052 -.056 -.017 -.018     
B 37.4865 28.53515 .016 .316** -.470** -.220** -.124 -.273** -.086 -.137 -.059 -.034 .583**    
P 22.6531 24.40419 -.201 .461** -.417** -.175 -.031 .034 .035 .004 -.035 .008 .498** .585**   
V 16.8980 19.77398 -.131 .446** -.249 .045 -.034 .113 .109 -.043 .029 .109 .422** .518** .825**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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ตารางท่ี 82 คาสถิติเบ้ืองตน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในงานวิจยัของกลุมควบคุม  ( N = 172, P และ V  N= 52) 
 

 Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T B P V 
1 1.0000 .00000               
2 1.0000 .00000 .264**              
3 64.7558 8.11098 -.072 -.532**             
4 35.9012 8.46573 .101 .034 .161*            
5 42.1977 9.46439 .163* .183* .165* .223**           
6 41.2384 4.65489 .178* -.068 .456** .238** .445**          
7 38.8953 5.09909 -.028 .062 .016 .021 .027 .071         
8 40.3547 6.67165 .168* .318** .041 .239** .315** .216** .145        
9 34.6977 2.96991 .050 .172* .079 .200** .193* .164* -.024 .185*       

10 33.9781 5.17413 .153* .241** .042 .217** .244** .094 .132 .197** .274**      
T 40.1953 5.35674 .186* .471** -.439** -.162* -.053 -.266** .042 .050 .016 .006     
B 35.6860 8.97790 .091 .395** -.403** -.191* -.015 -.209** -.001 -.035 .041 .041 .572**    
P 52.5668 30.88681 -.021 .035 -.416** -.237 .264 -.148 .043 -.132 -.097 .035 .346* .637**   
V 36.2049 29.96071 -.028 -.034 -.365** -.230 .245 -.092 -.052 -.144 -.065 -.009 .282* .536** .922**  

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
สัญลักษณ 
R = การอานสารชักจูง    5 = การรับรูปทัสถานทางสังคม   T = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในประเทศไทย 
W = การเขียนชักจูง    6 = การรับรูขาวสาร   B = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ 
1 =  ตรวจสอบความถูกตองของการรับสาร  7 = การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนฯ P = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในจังหวัดท่ีนักเรียนอยู  
2 =  ทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟานิวเคลียร  8 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  V = ความเห็นดวยในการใหต้ังรฟน. ในหมูบานท่ีนักเรียนอยู 
3 =  ความพรอมท่ีจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร  9 = ความไววางใจผูอ่ืน 
4 = ความรูสึกท่ีมีตอบทความ   10 = สุขภาพจิต  
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The following lines were read from file  C:\Documents and 
Settings\compaq\Desktop\pa all\modell 1.SPJ: 
 
 
 Raw Data from file 'C:and SettingsallALL.psf' 
 Sample Size = 205 
 Relationships 
 PROVIN_1 = SUMCUT_1 
 VILL_1 = SUMCUT_1 
 SUMCUT_1 = V_R SUMCUT_3 SUMCUT_4 SUMCUT_5 SUMCUT_6 SUMCUT_7 SUMCUT_8 
 SUMCUT_2 = V_R SUMCUT_3 SUMCUT_5 SUMCUT_8 
 PROVIN_1 = VW_R SUMCUT_3 SUMCUT_8 
 VILL_1 = V_R VW_R SUMCUT_8 
 Set the Error Covariance of SUMCUT_2 and SUMCUT_1 Free 
 Set the Error Covariance of PROVIN_1 and SUMCUT_2 Free 
 Set the Error Covariance of VILL_1 and SUMCUT_2 Free 
 Set the Error Covariance of VILL_1 and PROVIN_1 Free 
 Path Diagram 
 Print Residuals 
 Number of Decimals = 3 
 Iterations = 250 
 Method of Estimation: Maximum Likelihood 
 Lisrel output: ss sc ef rs tv mi 
 End of Problem 
 
 model 1                                                                         
 
         Covariance Matrix        
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1        V_R       VW_R    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1     98.047 
 SUMCUT_2    -53.261     97.569 
 PROVIN_1    118.626   -129.551    789.100 
   VILL_1     90.603    -84.300    638.692    679.671 
      V_R      2.221     -1.613      4.174      2.885      0.251 
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     VW_R     -0.015     -0.353      0.557      0.414      0.004      0.251 
 SUMCUT_3      8.358      5.895    -16.977     -9.843      0.289      0.010 
 SUMCUT_4     13.360      4.483     12.400     10.320     -0.036     -0.077 
 SUMCUT_5     -3.489     25.687    -36.921    -26.155     -0.296     -0.013 
 SUMCUT_6      5.039     -1.907      2.901      1.447     -0.145     -0.096 
 SUMCUT_7     12.180      1.421     -5.413     -8.508     -0.036     -0.009 
 SUMCUT_8     14.505      2.431     -7.486     -1.851      0.288     -0.175 
 
         Covariance Matrix        
 
            SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6   SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_3     24.760 
 SUMCUT_4      6.199     30.137 
 SUMCUT_5      6.446     14.372     48.452 
 SUMCUT_6      3.385      3.275      2.392     13.670 
 SUMCUT_7      4.439      9.890     10.855      4.215     31.237 
 SUMCUT_8      7.554      9.688     10.599      3.059      9.898     30.943 
 
 
 model 1                                                                         
 
 Parameter Specifications 
 
         BETA         
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1 
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1          0          0          0          0 
 SUMCUT_2          0          0          0          0 
 PROVIN_1          1          0          0          0 
   VILL_1          2          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1          3          0          4          5          6          7 
 SUMCUT_2         10          0         11          0         12          0 
 PROVIN_1          0         14         15          0          0          0 
   VILL_1         17         18          0          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8 
            --------   -------- 
 SUMCUT_1          8          9 
 SUMCUT_2          0         13 
 PROVIN_1          0         16 
   VILL_1          0         19 
 
         PHI          
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      V_R         20 
     VW_R         21         22 
 SUMCUT_3         23         24         25 
 SUMCUT_4         26         27         28         29 
 SUMCUT_5         30         31         32         33         34 
 SUMCUT_6         35         36         37         38         39         40 
 SUMCUT_7         41         42         43         44         45         46 
 SUMCUT_8         48         49         50         51         52         53 
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         PHI          
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8 
            --------   -------- 
 SUMCUT_7         47 
 SUMCUT_8         54         55 
 
         PSI          
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1 
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1         56 
 SUMCUT_2         57         58 
 PROVIN_1          0         59         60 
   VILL_1          0         61         62         63 
 
 
 
 model 1                                                                         
 
 Number of Iterations = 11 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         BETA         
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -        - -        - -  
 
 SUMCUT_2       - -        - -        - -        - -  
 
 PROVIN_1      1.347       - -        - -        - -  
             (0.187) 
               7.209 
 
   VILL_1      1.048       - -        - -        - -  
             (0.190) 
               5.513 
 
 
         GAMMA        
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      8.296       - -       0.083      0.352     -0.245      0.122 
             (1.179)               (0.124)    (0.101)    (0.091)    (0.136) 
               7.037                 0.667      3.494     -2.680      0.894 
 
 SUMCUT_2     -5.610       - -       0.189       - -       0.456       - -  
             (1.245)               (0.131)               (0.092) 
              -4.505                 1.440                 4.968 
 
 PROVIN_1       - -       0.819     -0.418       - -        - -        - -  
                        (3.434)    (0.193) 
                          0.239     -2.163 
 
   VILL_1     -2.292      0.946       - -        - -        - -        - -  
             (2.028)    (3.457) 
              -1.131      0.274 
 
 
         GAMMA        
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            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.189      0.273 
             (0.096)    (0.115) 
               1.971      2.361 
 
 SUMCUT_2       - -      -0.071 
                        (0.120) 
                         -0.595 
 
 PROVIN_1       - -      -0.767 
                        (0.332) 
                         -2.309 
 
   VILL_1       - -      -0.525 
                        (0.325) 
                         -1.615 
 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1        V_R       VW_R    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1     95.902 
 SUMCUT_2    -51.093     96.301 
 PROVIN_1    114.529   -114.159    771.446 
   VILL_1     87.786    -70.049    630.958    681.781 
      V_R      2.221     -1.510      2.654      1.605      0.251 
     VW_R     -0.053     -0.013      0.265      0.266      0.004      0.251 
 SUMCUT_3      8.358      5.454     -4.864      4.146      0.289      0.010 
 SUMCUT_4     12.200      7.232      6.355      7.719     -0.036     -0.077 
 SUMCUT_5     -3.489     24.201    -15.529     -8.552     -0.296     -0.013 
 SUMCUT_6      2.943      2.323      0.127      1.722     -0.145     -0.096 
 SUMCUT_7     10.016      5.278      4.042      5.382     -0.036     -0.009 
 SUMCUT_8     14.505      2.431     -7.486     -1.851      0.288     -0.175 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
            SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6   SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_3     24.760 
 SUMCUT_4      6.199     30.137 
 SUMCUT_5      6.446     14.372     48.452 
 SUMCUT_6      3.385      3.275      2.392     13.670 
 SUMCUT_7      4.439      9.890     10.855      4.215     31.237 
 SUMCUT_8      7.554      9.688     10.599      3.059      9.898     30.943 
 
         PHI          
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      V_R      0.251 
             (0.025) 
               9.899 
 
     VW_R      0.004      0.251 
             (0.018)    (0.025) 
               0.208      9.899 
 
 SUMCUT_3      0.289      0.010     24.760 
             (0.179)    (0.178)    (2.501) 
               1.613      0.055      9.899 
 
 SUMCUT_4     -0.036     -0.077      6.199     30.137 
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             (0.197)    (0.197)    (2.001)    (3.044) 
              -0.184     -0.389      3.098      9.899 
 
 SUMCUT_5     -0.296     -0.013      6.446     14.372     48.452 
             (0.250)    (0.249)    (2.516)    (2.916)    (4.894) 
              -1.182     -0.053      2.562      4.929      9.899 
 
 SUMCUT_6     -0.145     -0.096      3.385      3.275      2.392     13.670 
             (0.133)    (0.133)    (1.336)    (1.469)    (1.846)    (1.381) 
              -1.090     -0.721      2.533      2.230      1.295      9.899 
 
 SUMCUT_7     -0.036     -0.009      4.439      9.890     10.855      4.215 
             (0.200)    (0.200)    (2.012)    (2.303)    (2.885)    (1.506) 
              -0.178     -0.043      2.207      4.295      3.763      2.798 
 
 SUMCUT_8      0.288     -0.175      7.554      9.688     10.599      3.059 
             (0.200)    (0.200)    (2.049)    (2.288)    (2.867)    (1.485) 
               1.439     -0.879      3.686      4.233      3.696      2.060 
 
 
         PHI          
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_7     31.237 
             (3.155) 
               9.899 
 
 SUMCUT_8      9.898     30.943 
             (2.331)    (3.126) 
               4.247      9.899 
 
 
         PSI          
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1     65.433 
             (6.610) 
               9.899 
 
 SUMCUT_2    -37.583     75.944 
             (5.681)    (7.647) 
              -6.616      9.932 
 
 PROVIN_1       - -     -41.182    609.180 
                       (13.327)   (61.536) 
                         -3.090      9.899 
 
   VILL_1       - -     -18.660    512.799    592.210 
                       (12.885)   (56.412)   (59.822) 
                         -1.448      9.090      9.899 
 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.318      0.211      0.210      0.131 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
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               0.318      0.211      0.056      0.026 
 
         Reduced Form                 
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      8.296       - -       0.083      0.352     -0.245      0.122 
             (1.179)               (0.124)    (0.101)    (0.091)    (0.136) 
               7.037                 0.667      3.494     -2.680      0.894 
 
 SUMCUT_2     -5.610       - -       0.189       - -       0.456       - -  
             (1.245)               (0.131)               (0.092) 
              -4.505                 1.440                 4.968 
 
 PROVIN_1     11.175      0.819     -0.306      0.474     -0.330      0.164 
             (2.218)    (3.434)    (0.255)    (0.149)    (0.131)    (0.185) 
               5.039      0.239     -1.201      3.173     -2.519      0.888 
 
   VILL_1      6.405      0.946      0.087      0.369     -0.257      0.128 
             (2.554)    (3.457)    (0.131)    (0.124)    (0.106)    (0.145) 
               2.508      0.274      0.662      2.962     -2.413      0.883 
 
 
         Reduced Form                 
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.189      0.273 
             (0.096)    (0.115) 
               1.971      2.361 
 
 SUMCUT_2       - -      -0.071 
                        (0.120) 
                         -0.595 
 
 PROVIN_1      0.255     -0.400 
             (0.134)    (0.358) 
               1.908     -1.116 
 
   VILL_1      0.198     -0.239 
             (0.107)    (0.338) 
               1.859     -0.707 
 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 15 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 22.301 (P = 0.100) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 21.615 (P = 0.118) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 6.615 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 23.116) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.109 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0337 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.118) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0474 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0887) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.495 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.753 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.719 ; 0.837) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.796 
                       ECVI for Independence Model = 3.862 
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      Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 733.025 
                            Independence AIC = 757.025 
                               Model AIC = 147.615 
                             Saturated AIC = 156.000 
                           Independence CAIC = 808.901 
                               Model CAIC = 419.964 
                             Saturated CAIC = 493.195 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.970 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.952 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.220 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.989 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.990 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.866 
 
                            Critical N (CN) = 280.743 
 
 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 5.492 
                            Standardized RMR = 0.0391 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.983 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.910 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.189 
 
 model 1                                                                         
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1        V_R       VW_R    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1     95.902 
 SUMCUT_2    -51.093     96.301 
 PROVIN_1    114.529   -114.159    771.446 
   VILL_1     87.786    -70.049    630.958    681.781 
      V_R      2.221     -1.510      2.654      1.605      0.251 
     VW_R     -0.053     -0.013      0.265      0.266      0.004      0.251 
 SUMCUT_3      8.358      5.454     -4.864      4.146      0.289      0.010 
 SUMCUT_4     12.200      7.232      6.355      7.719     -0.036     -0.077 
 SUMCUT_5     -3.489     24.201    -15.529     -8.552     -0.296     -0.013 
 SUMCUT_6      2.943      2.323      0.127      1.722     -0.145     -0.096 
 SUMCUT_7     10.016      5.278      4.042      5.382     -0.036     -0.009 
 SUMCUT_8     14.505      2.431     -7.486     -1.851      0.288     -0.175 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
            SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6   SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_3     24.760 
 SUMCUT_4      6.199     30.137 
 SUMCUT_5      6.446     14.372     48.452 
 SUMCUT_6      3.385      3.275      2.392     13.670 
 SUMCUT_7      4.439      9.890     10.855      4.215     31.237 
 SUMCUT_8      7.554      9.688     10.599      3.059      9.898     30.943 
 
         Fitted Residuals 
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1        V_R       VW_R    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      2.145 
 SUMCUT_2     -2.168      1.268 
 PROVIN_1      4.096    -15.392     17.654 
   VILL_1      2.817    -14.252      7.735     -2.110 
      V_R      0.000     -0.103      1.520      1.279       - -  
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     VW_R      0.037     -0.341      0.292      0.149      0.000       - -  
 SUMCUT_3      0.000      0.441    -12.113    -13.989       - -       0.000 
 SUMCUT_4      1.160     -2.750      6.046      2.601      0.000       - -  
 SUMCUT_5      0.000      1.486    -21.392    -17.603      0.000      0.000 
 SUMCUT_6      2.096     -4.230      2.775     -0.275      0.000       - -  
 SUMCUT_7      2.164     -3.857     -9.455    -13.889      0.000      0.000 
 SUMCUT_8      0.000      0.000       - -       0.000       - -        - -  
 
         Fitted Residuals 
 
            SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6   SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_3       - -  
 SUMCUT_4       - -        - -  
 SUMCUT_5       - -        - -        - -  
 SUMCUT_6       - -        - -       0.000       - -  
 SUMCUT_7       - -        - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_8       - -        - -        - -       0.000       - -        - -  
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =  -21.392 
   Median Fitted Residual =    0.000 
  Largest Fitted Residual =   17.654 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|1  
 - 1|85  
 - 1|4442  
 - 0|9  
 - 0|4432200000000000000000000000000000000000000000000000000  
   0|111122223334  
   0|68  
   1|  
   1|8 
 
         Standardized Residuals   
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1        V_R       VW_R    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      1.512 
 SUMCUT_2     -1.512      1.434 
 PROVIN_1      1.519     -2.474      2.322 
   VILL_1      1.517     -2.374      1.500     -0.554 
      V_R       - -      -1.930      1.930      1.930       - -  
     VW_R      0.130     -1.094      0.668      0.471       - -        - -  
 SUMCUT_3       - -       1.692     -1.692     -1.692       - -        - -  
 SUMCUT_4      0.747     -0.899      0.651      0.287       - -        - -  
 SUMCUT_5       - -       1.513     -1.834     -1.527       - -        - -  
 SUMCUT_6      1.840     -1.892      0.421     -0.043       - -        - -  
 SUMCUT_7      1.320     -1.197     -0.991     -1.493       - -        - -  
 SUMCUT_8       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Standardized Residuals   
 
            SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6   SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_3       - -  
 SUMCUT_4       - -        - -  
 SUMCUT_5       - -        - -        - -  
 SUMCUT_6       - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_7       - -        - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_8       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.474 
   Median Standardized Residual =    0.000 
  Largest Standardized Residual =    2.322 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|5  
 - 2|4  
 - 1|99877555  
 - 1|210  
 - 0|96  
 - 0|00000000000000000000000000000000000000000000  
   0|134  
   0|5777  
   1|34  
   1|555557899  
   2|3 
 
 model 1                                                                         
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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 model 1                                                                         
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for BETA            
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
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            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -       5.186      4.195      2.579 
 SUMCUT_2      2.287       - -       2.836      3.066 
 PROVIN_1       - -       0.425       - -       3.723 
   VILL_1       - -       0.446      2.861       - -  
 
         Expected Change for BETA         
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -       1.414     -0.093     -0.082 
 SUMCUT_2     -0.409       - -      -0.335     -0.441 
 PROVIN_1       - -      -0.209       - -      -3.322 
   VILL_1       - -      -0.205      1.480       - -  
 
         Standardized Expected Change for BETA            
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -       0.015      0.000      0.000 
 SUMCUT_2     -0.004       - -      -0.001     -0.002 
 PROVIN_1       - -      -0.001       - -      -0.005 
   VILL_1       - -      -0.001      0.002       - -  
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -       0.288       - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_2       - -       1.470       - -       0.558       - -       3.384 
 PROVIN_1      3.725       - -        - -       0.280      1.043      0.043 
   VILL_1       - -        - -       2.862      0.168      0.005      0.220 
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -  
 SUMCUT_2      1.742       - -  
 PROVIN_1      0.001       - -  
   VILL_1      1.019       - -  
 
         Expected Change for GAMMA        
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -      -0.526       - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_2       - -      -1.277       - -      -0.092       - -      -0.310 
 PROVIN_1      7.617       - -        - -       0.094     -0.143      0.052 
   VILL_1       - -        - -      -0.618     -0.073      0.009     -0.117 
 
         Expected Change for GAMMA        
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -  
 SUMCUT_2     -0.154       - -  
 PROVIN_1      0.006       - -  
   VILL_1     -0.173       - -  
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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 SUMCUT_1       - -      -0.027       - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_2       - -      -0.065       - -      -0.052       - -      -0.117 
 PROVIN_1      0.137       - -        - -       0.019     -0.036      0.007 
   VILL_1       - -        - -      -0.118     -0.015      0.002     -0.017 
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -  
 SUMCUT_2     -0.088       - -  
 PROVIN_1      0.001       - -  
   VILL_1     -0.037       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for PSI             
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -  
 SUMCUT_2       - -        - -  
 PROVIN_1      4.837       - -        - -  
   VILL_1      1.058       - -        - -        - -  
 
         Expected Change for PSI          
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -  
 SUMCUT_2       - -        - -  
 PROVIN_1    -45.007       - -        - -  
   VILL_1     26.024       - -        - -        - -  
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -  
 SUMCUT_2       - -        - -  
 PROVIN_1     -0.165       - -        - -  
   VILL_1      0.102       - -        - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      4.398 
 SUMCUT_2       - -        - -  
 PROVIN_1      4.837       - -        - -  
   VILL_1      1.058       - -        - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1     43.054 
 SUMCUT_2       - -        - -  
 PROVIN_1    -45.007       - -        - -  
   VILL_1     26.024       - -        - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
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            --------   --------   --------   -------- 
      V_R      3.581      3.067      3.973      0.184 
     VW_R      0.301      1.615      0.105      0.113 
 SUMCUT_3      1.893      4.342      0.107      2.032 
 SUMCUT_4      2.495      0.179      0.938      0.039 
 SUMCUT_5      2.979      1.260      1.558      0.201 
 SUMCUT_6      0.094      2.873      0.076      0.036 
 SUMCUT_7      1.243      0.867      0.025      0.867 
 SUMCUT_8      7.328      1.675      0.030      1.108 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
      V_R     -1.081     -4.709      1.457     -0.839 
     VW_R     -0.134     -0.334      2.634      2.725 
 SUMCUT_3     10.329     30.240     -6.036    -10.747 
 SUMCUT_4     -9.430     -1.228      4.077     -0.829 
 SUMCUT_5     13.674     12.901     -6.991      2.478 
 SUMCUT_6     -1.367     -3.623      0.869     -0.600 
 SUMCUT_7      7.061     -2.830      0.706     -4.163 
 SUMCUT_8    -39.135     12.670      2.195     12.469 
 
 Maximum Modification Index is    7.33 for Element ( 8, 1) of THETA DELTA-
EPSILON 
 
 model 1                                                                         
 
 Standardized Solution            
 
         BETA         
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_2       - -        - -        - -        - -  
 PROVIN_1      0.475       - -        - -        - -  
   VILL_1      0.393       - -        - -        - -  
 
         GAMMA        
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.425       - -       0.042      0.197     -0.174      0.046 
 SUMCUT_2     -0.287       - -       0.096       - -       0.323       - -  
 PROVIN_1       - -       0.015     -0.075       - -        - -        - -  
   VILL_1     -0.044      0.018       - -        - -        - -        - -  
 
         GAMMA        
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.108      0.155 
 SUMCUT_2       - -      -0.040 
 PROVIN_1       - -      -0.154 
   VILL_1       - -      -0.112 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1        V_R       VW_R    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      1.000 
 SUMCUT_2     -0.532      1.000 
 PROVIN_1      0.421     -0.419      1.000 
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   VILL_1      0.343     -0.273      0.870      1.000 
      V_R      0.453     -0.307      0.191      0.123      1.000 
     VW_R     -0.011     -0.003      0.019      0.020      0.015      1.000 
 SUMCUT_3      0.172      0.112     -0.035      0.032      0.116      0.004 
 SUMCUT_4      0.227      0.134      0.042      0.054     -0.013     -0.028 
 SUMCUT_5     -0.051      0.354     -0.080     -0.047     -0.085     -0.004 
 SUMCUT_6      0.081      0.064      0.001      0.018     -0.078     -0.052 
 SUMCUT_7      0.183      0.096      0.026      0.037     -0.013     -0.003 
 SUMCUT_8      0.266      0.045     -0.048     -0.013      0.103     -0.063 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
            SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6   SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_3      1.000 
 SUMCUT_4      0.227      1.000 
 SUMCUT_5      0.186      0.376      1.000 
 SUMCUT_6      0.184      0.161      0.093      1.000 
 SUMCUT_7      0.160      0.322      0.279      0.204      1.000 
 SUMCUT_8      0.273      0.317      0.274      0.149      0.318      1.000 
 
         PSI          
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.682 
 SUMCUT_2     -0.391      0.789 
 PROVIN_1       - -      -0.151      0.790 
   VILL_1       - -      -0.073      0.707      0.869 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.425       - -       0.042      0.197     -0.174      0.046 
 SUMCUT_2     -0.287       - -       0.096       - -       0.323       - -  
 PROVIN_1      0.202      0.015     -0.055      0.094     -0.083      0.022 
   VILL_1      0.123      0.018      0.017      0.077     -0.068      0.018 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.108      0.155 
 SUMCUT_2       - -      -0.040 
 PROVIN_1      0.051     -0.080 
   VILL_1      0.042     -0.051 
 
 model 1                                                                         
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of X on Y      
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      8.296       - -       0.083      0.352     -0.245      0.122 
             (1.179)               (0.124)    (0.101)    (0.091)    (0.136) 
               7.037                 0.667      3.494     -2.680      0.894 
 
 SUMCUT_2     -5.610       - -       0.189       - -       0.456       - -  
             (1.245)               (0.131)               (0.092) 
              -4.505                 1.440                 4.968 
 



245 
 

 

 PROVIN_1     11.175      0.819     -0.306      0.474     -0.330      0.164 
             (2.218)    (3.434)    (0.255)    (0.149)    (0.131)    (0.185) 
               5.039      0.239     -1.201      3.173     -2.519      0.888 
 
   VILL_1      6.405      0.946      0.087      0.369     -0.257      0.128 
             (2.554)    (3.457)    (0.131)    (0.124)    (0.106)    (0.145) 
               2.508      0.274      0.662      2.962     -2.413      0.883 
 
 
         Total Effects of X on Y      
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.189      0.273 
             (0.096)    (0.115) 
               1.971      2.361 
 
 SUMCUT_2       - -      -0.071 
                        (0.120) 
                         -0.595 
 
 PROVIN_1      0.255     -0.400 
             (0.134)    (0.358) 
               1.908     -1.116 
 
   VILL_1      0.198     -0.239 
             (0.107)    (0.338) 
               1.859     -0.707 
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
 SUMCUT_2       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
 PROVIN_1     11.175       - -       0.111      0.474     -0.330      0.164 
             (2.218)               (0.168)    (0.149)    (0.131)    (0.185) 
               5.039                 0.664      3.173     -2.519      0.888 
 
   VILL_1      8.697       - -       0.087      0.369     -0.257      0.128 
             (2.003)               (0.131)    (0.124)    (0.106)    (0.145) 
               4.341                 0.662      2.962     -2.413      0.883 
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -  
 
 SUMCUT_2       - -        - -  
 
 PROVIN_1      0.255      0.367 
             (0.134)    (0.164) 
               1.908      2.239 
 
   VILL_1      0.198      0.286 
             (0.107)    (0.132) 
               1.859      2.169 
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         Total Effects of Y on Y      
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -        - -        - -  
 
 SUMCUT_2       - -        - -        - -        - -  
 
 PROVIN_1      1.347       - -        - -        - -  
             (0.187) 
               7.209 
 
   VILL_1      1.048       - -        - -        - -  
             (0.190) 
               5.513 
 
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   2.914 
 
 model 1                                                                         
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.425       - -       0.042      0.197     -0.174      0.046 
 SUMCUT_2     -0.287       - -       0.096       - -       0.323       - -  
 PROVIN_1      0.202      0.015     -0.055      0.094     -0.083      0.022 
   VILL_1      0.123      0.018      0.017      0.077     -0.068      0.018 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1      0.108      0.155 
 SUMCUT_2       - -      -0.040 
 PROVIN_1      0.051     -0.080 
   VILL_1      0.042     -0.051 
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                 V_R       VW_R   SUMCUT_3   SUMCUT_4   SUMCUT_5   SUMCUT_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 SUMCUT_2       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 PROVIN_1      0.202       - -       0.020      0.094     -0.083      0.022 
   VILL_1      0.167       - -       0.017      0.077     -0.068      0.018 
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
            SUMCUT_7   SUMCUT_8    
            --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -  
 SUMCUT_2       - -        - -  
 PROVIN_1      0.051      0.074 
   VILL_1      0.042      0.061 
 
         Standardized Total Effects of Y on Y     
 
            SUMCUT_1   SUMCUT_2   PROVIN_1     VILL_1    
            --------   --------   --------   -------- 
 SUMCUT_1       - -        - -        - -        - -  
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 SUMCUT_2       - -        - -        - -        - -  
 PROVIN_1      0.475       - -        - -        - -  
   VILL_1      0.393       - -        - -        - -  
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
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