
 

 

                   การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พ.ศ. 2551 
 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดใหความรวมมือสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ทําการสํารวจความคิดเห็นดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีมาแลว 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเปนการสํารวจ
เยาวชนอายุ 12-17 ป ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ  สําหรับคร้ังนี้เปนการสํารวจประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป
ท่ัวประเทศ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดจนส่ือท่ีทําใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง  ๆ เพือ่ใหภาครัฐนําไปใชในการสงเสริมและพฒันาศักยภาพของประชาชนใหความรู
ความเขาใจและสรางทัศนคติท่ีดี อีกท้ังเปนการสงเสริม ศึกษาวิจยัทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เทียบเทากับนานาประเทศ 

การนําขอมูลไปใชประโยชน 
  ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจนี้  ผูใชท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนําไป          
ใชประโยชนได ดังนี ้
  ภาครัฐ : ใชในการวางแผนเผยแพรความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติดานวทิยาศาตรและ
เทคโนโลยีใหกับประชาชน รวมถึงบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับนานาประเทศ 
  ภาคเอกชน : ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน การพัฒนานวตักรรมใหมดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาแนวทางการส่ือสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานส่ือตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ภาคประชาชน : นําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาชีพและใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การใชพลังงานอยางประหยดัเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน  
   

โปรดใหความรวมมือในการใหขอมูลกับการสํารวจในคร้ังนี้ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ความ
รวมมือจากทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคา บอกเลาถึงขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงซ่ึงเปรียบไดกับเปนเข็มทิศ
ช้ีนําการกาํหนดนโยบายและการดําเนนิงานของภาครัฐและเอกชนไทย ใหยางกาวสูความสําเร็จไดอยางไมผิด
ทิศทาง  ในโอกาสนี ้สํานกังานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณในการรวมมือของทานดวยดมีา ณ ท่ีนี้ดวย 

   มั่นใจในสาํนักงานสถิติแหงชาติ รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง  

ลับ 



 

แบบขอถาม 

               การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พ.ศ. 2551 

(ถามผูมีอายุ 18 ปขึ้นไป) 
 

1. ภาค……………………………………….…  จังหวดั…………………………….  

2.    อําเภอ/เขต………………………………….. ตําบล/แขวง……………..………..  

3.   ในเขตเทศบาล     (1) ED…..…..……………. BLK ……………………………. 

 นอกเขตเทศบาล  (2) ED ……….………....... หมูท่ี.........ช่ือหมูบาน.................... 

4.   ลําดับท่ีแบบขอถาม………..………....……... 
 

ใหกาเคร่ืองหมาย     ใน          หรือบันทึกขอความลงในชองวาง  

 
 

1.1  เพศ 

 1)  ชาย 2)  หญิง 

1.2  อาย ุ

 1)  18 – 19  ป 2)  20 – 29  ป 

 3)  30 – 39  ป 4)  40 – 49  ป 

 5)  50 – 59  ป 6)  60 ปข้ึนไป 

1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1)  ไมไดรับการศึกษา 2)  ประถมศึกษา 

 3)  มัธยมศึกษาตอนตน 4)  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 5)  ปวช. 6)  ปวส./ปวท./อนุปริญญา  

 7)  ปริญญาตรี 8)  สูงกวาปริญญาตรี  

 9)  อ่ืนๆ  (ระบุ)......................... 

 

 

Reg Cwt Area 

   

A2 

A3 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบสัมถาษณ 

A1 

Psu-no 

Ques-no 
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 สําหรับผูท่ีจบการศึกษาระดบั ปวช. ปวส./ปวท./อนุปริญญา  ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี                 
(ผูท่ีตอบคําตอบ  5 – 8   ในขอ 1.3 )โปรดระบุสาขาท่ีจบ 

  1. วิทยาศาตรชีวภาพ 2. วิทยาศาสตรกายภาพ 

 3. คณิตศาสตรและสถิติ 4. คอมพิวเตอร 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)....................................  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  สถานภาพการทํางานในปจจุบัน 

 1)  ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 2)  พนักงาน/ลูกจางเอกชน 

 3)  คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 4)  เกษตรกร 

 5)  รับจางท่ัวไป 6)  กรรมกร 

 7)  นักเรียน/นกัศึกษา 8)  แมบาน 

 9)  วางงาน/ไมมีงานทํา 10) อ่ืนๆ  (ระบุ)……………..…… 

 สําหรับผูท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน/ลูกจางเอกชน  คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร และรับจางทั่วไป  (ผูที่ตอบคําตอบ 1 – 5  ในขอ 1.4 )  โปรดระบุสาขาที่เกี่ยวของกับ      
ลักษณะงานท่ีทํามากท่ีสุด 

  1. วิทยาศาตรชีวภาพ 2. วิทยาศาสตรกายภาพ 

 3. คณิตศาสตรและสถิติ 4. คอมพิวเตอร 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)....................................  

 

A4 

A6 

การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร 
1. วิทยาศาสตรชีวภาพ   ชีววิทยา พฤษศาสตร แบคทีเรียวิทยา พิษวิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา ปกษีวิทยา 
พันธุศาสตร ชีวเคมี ชีวฟสิกส และวิทยาศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

ยกเวน วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  วิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ  ดาราศาสตรและวิชาเกี่ยวกับอวกาศ ฟสิกส เคมี และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส 
แรวิทยา มนุษยวิทยากายภาพ ภูมิศาสตรกายภาพ และความรูดานธรณีอื่นๆ อุตุนิยมวิทยาและวิชาเกื่ยวกับบรรยากาศ 
รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับอากาศ วิทยาศาสตรทางทะเล  วิชาวาดวยภูเขาไฟ วิชาวาดวยซากพืชซากสัตวดึกดําบรรพ 
วาริชศาสตร ปฐพีวิทยา 

3. คณิตศาสตรและสถิติ คณิตศาสตร การวิจัยดําเนินงาน การวิเคราะหเชิงตัวเลข วิทยาการประกันภัย สถิติและ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

4. คอมพิวเตอร  วิทยาการคอมพิวเตอร ไดแก การออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การประมวลผล
ขอมูล ระบบเครือขาย การพัฒนาซอฟตแวรของระบบปฏิบัติการ  

ยกเวน การพัฒนาฮารดแวร 

A5 



 3 

 
 

2.1  ทานทราบขอมูลเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือไม 
       1)  ทราบ  และทราบจากส่ือใดมากท่ีสุด  (ตอบไดไมเกิน 3 คําตอบ)   

  

 1)  หนังสือพมิพ 2)  วิทย ุ
 3)  โทรทัศน 4)  นิตยสาร / วารสาร 
 5)  นิทรรศการ 6)  อินเทอรเนต็ 
 7)  สัมมนา 8)  แผนพับ 
  9)  แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน พิพธิภัณฑ ฯลฯ 
  10)  อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………………………….                                         

2)  ไมทราบ   (ขามไปถามตอนท่ี 3) 

2.2  ทานคิดวาส่ือประเภทใดที่ทําใหทานเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดงายท่ีสุด                   
(ตอบไดไมเกิน 3 คําตอบ) 

 1)  หนังสือพมิพ 2)  วิทย ุ
 3)  โทรทัศน 4)  นิตยสาร / วารสาร 
 5)  นิทรรศการ 6)  อินเทอรเนต็ 
 7)  สัมมนา 8)  แผนพับ 
 9)  แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน พพิิธภัณฑ ฯลฯ 
 10)  อ่ืนๆ  (ระบุ) ………………………………………………….    
 

 

3.1  ทานเห็นดวยกับประเดน็ตาง ๆ ตอไปนี้ หรือไม  
 (สําหรับคําตอบในวงเล็บใหผูสัมภาษณอธิบายแกผูตอบสัมภาษณภายหลังจากการสัมภาษณในประเด็นนั้น ๆ) 

ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1.  วิตามินซีสามารถปองกันโรคหวัดได 
( คําตอบ  เห็นดวย เพราะวิตามินซีชวยปองกันเช้ือไวรัสที่จะไปทําลายเซลล ทําใหหายเร็วกวาคนปกติ ) 

  

2.  น้ําจืดทําใหเราสามารถลอยตัวไดดกีวาน้าํทะเล 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะนํ้าทะเลมีความหนาแนนมากกวานํ้าจืด ) 

  

3.  สบูดําเปนช่ือของน้ํามันพืชชนิดหนึ่ง 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะนํ้ามันที่ไดจากเมล็ดสบูดําสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลที่เกษตรกร     

ใชอยูไดโดยไมตองใชนํ้ามันชนิดอื่นผสมอีก ) 

  

4.  เกลือสินเธาวไมมีสารไอโอดีน 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะเกลือสินเธาวเปนเกลือที่ไดจากทองนาทองไรในภาคอีสาน  (ไมไดมาจาก

ทะเลเหมือนเกลือสมุทร) ซึ่งมีความ “เค็ม” ไมแตกตางจากเกลือทุกชนิดในโลกเพียงแต
ขาดธาตุสําคัญอยางไอโอดีน ) 

  

ตอนท่ี 2  การทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

A7 

A9 

A8 

A10 

A14 

A15 

A16 

A17 

(2) (1) 

A11 

A12 

A13 
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ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย 

5.  ปลาหายใจทางครีบ 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะปลาหายใจดวยเหงือก เหงือกต้ังอยูสองขางของตัวปลาที่บริเวณสวนทาย

ของหัว มีลักษณะเปนเสนคลายขนนกหรือหวีเรียงกันเปนแผงเปนระเบียบและมีสแีดงจดั เหงือก
ปลามีเสนโลหิตฝอยเปนจํานวนมากมาหลอเล้ียงอยู เพ่ือดูดซึมกาซออกซิเจนที่ละลายอยู
ในนํ้าเขาไปในกระแสเลือด และไหลผานออกจากเหงือกไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย 
ในขณะที่ของเสีย เชน กาซคารบอนไดออกไซดก็จะถูกขับถายออกจากเหงือกบริเวณเดียวกัน ) 

  

6.  แกนกลางโลกรอนมาก 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะแกนกลางโลกอยูบริเวณรอยตอระหวางแกนสวนในกับแกนสวนนอกมีคา

อุณหภูมิมากกวา 6,000 องศาเซลเซียส (นํ้าเดือดมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) ) 

  

7.  กัมมันตภาพรังสีเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
( คําตอบไมเห็นดวย เพราะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ  ) 

  

8.  ยีนของลูกท่ีมาจากบิดาจะเปนตัวแบงเพศ 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะโครโมโซมที่กําหนดเพศ  คือ  “โครโมโซม X”  และ  “โครโมโซม Y”  

ในแตละคนจะประกอบดวย  โครโมโซมเพศ 1 คู  ซึ่งเพศหญิงจะมี  “โครโมโซม XX”  
และเพศชายมี  “โครโมโซม XY”  ในการถายทอดพนัธุกรรมจากพอแมไปสูลูก ลูกจะไดรับ    
1 โครโมโซม จากพอ และ 1 โครโมโซมจากแม ดังน้ัน โอกาสท่ีลูกจะไดรับโครโมโซม
เพศจากพอและแม คือ XX , XY , XX , XY ) 

  

9.  เลเซอรเกิดจากการรวมตวักันอยางเขมขนของคล่ืนเสียง 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะเลเซอรเกิดจากการรวมตัวกันอยางเขมขนของคล่ืนแสง ) 

  

10. อิเล็กตรอนมีมวลนอยกวาอะตอม 
( คําตอบ  เห็นดวย เพราะอะตอมเปนโครงสรางขนาดเล็กมากมองดวยตาเปลาไมเห็นประกอบดวยอนุภาค 

3 ชนิด ไดแก อิเล็กตรอนซึ่งมีประจลุบ    โปรตอนซึ่งมีประจุบวก    นิวตรอนซึ่งไมมีประจ ุ) 

  

11. สารปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือไวรัสไดเชนเดียวกับเช้ือแบคทีเรีย 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะสารปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียไดเทาน้ัน ) 

  

12. ผืนทวีปมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลามาหลายลานปแลว และยังเคล่ือนท่ีตอไปในอนาคต 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะการเล่ือนของทวีปจะทําใหภูมิประเทศของโลกเปล่ียนไป ทําใหเกิด

มหาสมทุร และภูเขาอีกทั้งยังมีพลังมหาศาลที่ทําใหเกิดแผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด )  

  

13. มนุษยยุคแรกมีชีวิตในชวงเวลาเดียวกบัไดโนเสาร 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะมนุษยยุคแรกเกิดขึ้นในชวงเวลา 4-7 แสนปที่ผานมา ในขณะที่

ไดโนเสารเกิดขึ้นประมาณ 230 ลานปที่แลว และสูญพันธุไปเมื่อ 65 ลานปที่แลว ) 

  

14. โลกใชเวลาหมุนรอบดวงอาทิตย 1 ป 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะการที่โลกเดินทางหรือโคจรรอบดวงอาทิตย 1 รอบจะเทากับเวลา 1 ปใน

ปฏิทิน ) 

  

15. ภาวะโลกรอน หมายถึง ชวงการเปล่ียนแปลงฤดูหนาวเปนรอน 
( คําตอบไมเห็นดวย เพราะภาวะโลกรอน หมายถึง คาเฉล่ียอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้นในชวง

ศตวรรษที่ผานมา ) 

  

A18 

A22 

A23 

A24 

A25 

A26 

A27 

A28 

A19 

A20 

A21 

(2) (1) 
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ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย 

16. จีเอ็มโอ หมายถึง ช่ือของบริษัทเทปแหงหนึ่ง 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะจีเอ็มโอ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม ) 

  

17. นาโนเทคโนโลยี หมายถึง ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางท่ีมาจากญ่ีปุน 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะนาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดการควบคุมใน

ระดับที่เล็กมาก ) 

  

18. โคลนนิ่ง หมายถึง การนําโคลนมาพอกหนาเพื่อเสริมความงาม 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะโคลนน่ิง หมายถึง การสรางสิ่งมีชีวิตใหมที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่

ตองการ โดยไมตองอาศัยการผสมพันธุกัน ) 

  

19. แกสโซฮอลล หมายถึง น้าํมันเบนซินท่ีมีเอธิลแอลกอฮอลผสมอยู 
( คําตอบ เห็นดวย เพราะแกสโซฮอลล คือ นํ้ามันเบนซินที่มีเอธิลแอลกอฮอลผสมอยู เมื่อผสมแลว

สามารถใชกับเคร่ืองยนตในรถยนตที่ใชนํ้ามันเบนซินไดโดยไมตองปรับแตงเครื่องยนต 
เอธิลแอลกอฮอลที่ใชผสม ก็คือ แอลกอฮอลที่ไดจากการหมักและกล่ันจากพืช เชน ออย มัน
สําปะหลัง ฯลฯ )  

  

20. พาณิชยอิเล็กทรอนกิส  หมายถึง การคาขายสินคาประเภทอิเล็กทรอนกิส 
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธรุกิจผานทางอินเทอรเน็ต ) 

  

 

3.2 ทานมีความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร 

ประเด็น 
     ไม 

  เห็นดวย
อยางยิ่ง 

    ไม 

  เห็นดวย 

 

    ไม 

   แนใจ 

 

   

  เห็นดวย 

 
 

  เห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนษุยมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ีทําใหการติดตอส่ือสาร
สะดวกข้ึน  รถไฟฟาทําใหเดินทางไปถึงจดุหมายไดเร็วข้ึน  รถไถนา     
ทําใหเกบ็เกีย่วขาวไดเร็วข้ึน ฯลฯ 

     

2. งานท่ีเราทําอยูในปจจุบันจะนาสนใจมากข้ึนหากนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใช เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนองาน 
การพัฒนาบรรจุภัณฑของสินคาใหสวยงามข้ึน   การยืดอายุของอาหาร/
ผลไมใหยาวนานข้ึน ฯลฯ 

     

3. คนไทยเช่ือถือโชคลางมากเกินไป ควรใชหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาพิจารณาดวย เชน การขูดหรือกราบไหวตนไมเพื่อ    
ขอเลขเด็ดแทงหวยโดยไมยอมไปทํางานเพื่อหาเล้ียงชีพ ฯลฯ 

     

4. วิทยาศาสตรทําใหการดําเนินชีวิตของเราเปล่ียนแปลงเร็ว   เชน อินเทอรเน็ต
ทําใหเราสามารถทํางานท่ีบานได   การใชรถไถนาทําใหเกษตรกรเล้ียงควาย
นอยลง ฯลฯ 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 

A29 

A30 

A31 

A32 

A33 

A34 

A35 

A36 

A37 

(2) (1) 
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ประเด็น 
     ไม 

  เห็นดวย
อยางยิ่ง 

    ไม 

  เห็นดวย 

 

    ไม 

   แนใจ 

 

   

  เห็นดวย 

 
 

  เห็นดวย
อยางยิ่ง 

5. วิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวนัของเรา เชน โทรทัศน 
โทรศัพท   วิทยุ   หลอดไฟฟา ฯลฯ 

     

6. รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการทําวิจยัและพัฒนา  แมวาผลจากการวจิัย
และพัฒนาจะไมไดเกดิข้ึนในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เชน การทดลองยารักษา
โรคเอดส มะเร็ง ท่ีตองใชระยะเวลายาวนาน และการทดลองดังกลาว
อาจจะยังไมเหน็ผลชัดเจนในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตเรายงัจําเปนตองทํา
วิจัยตอไป เพื่อคนหาวิธีการรักษาโรคดังกลาว ฯลฯ 

     

7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ  เชน การนําเทคโนโลยีมาชวยผลิตสินคาใหม ฯลฯ 

     

8. การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองควบคูไปกับคุณธรรมและ
จริยธรรม  เชน การใชอินเทอรเน็ตลอลวงเยาวชน ฯลฯ 

     

9. เราควรติดตามความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง 
เชน การติดตามเทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ี/คอมพิวเตอร   การคนพบ
ส่ิงประดิษฐใหม ๆ ฯลฯ 

     

10. แมวา เราจะไมไดเปนนกัวิทยาศาสตร แตเราควรมีความรูความเขาใจ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ความรูเกี่ยวกับการใชยารักษาโรค
หวัดหรือโรคท่ัวไป ฯลฯ 

     

 

 
คําตอบรหัสอาชีพตามท่ีกําหนดใหสําหรับขอถาม 4.1 - 4.3    

สําหรับผูท่ีตอบ นอกเหนือจากรหัสอาชีพตามท่ีกําหนด ใหบันทึกขอความลงในชองวาง 
1.  แพทย 2.  เภสัชกร 3.  ทันตแพทย 4.  พยาบาล 5.  วิศวกร 6.  สถาปนิก 

7.  นักวิทยาศาตร
ชีวภาพ 

8.  นักวิทยาศาสตร
กายภาพ 

9.  นักคณิตศาสตร
และสถิติ 

10. นักคอมพิวเตอร 11. นักบัญชี 12. ครู/อาจารย 

13. นักธุรกิจ 14.นักออกแบบ    
เสื้อผา 

15.นักบิน/สจวต /
แอรโฮสเตส 

16. นักการเมือง 17. นักกฎหมาย 18. นักเขียน 

19. นักขาว 20.ดารา/นักรอง/  
นายแบบ/ นางแบบ 

21.ทหาร 22.  ตํารวจ   

4.1  ปจจุบันทานประกอบอาชีพ………………………………………………….……………………. 

4.2  ทานใฝฝน/ตองการประกอบอาชีพใดมากท่ีสุด…………………………………………………… 

4.3  หากทานมีบุตร ทานอยากใหบุตรของทานประกอบอาชีพอะไรมากท่ีสุด……………………………… 

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับอาชีพ 

A38 

A39 

A40 

A41 

A42 

A43 

A46 

A45 

A44 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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4.4. ทานรูจักบุคคลตอไปนี้หรือไม    

ชื่อบุคคล รูจัก 

 

ไมรูจัก 

 
1.  หลุยส ปาสเตอร   
2.  ประเวศ วะสี   
3.  จาตุรนต  ฉายแสง   
4. โทมัส อัลวา เอดิสัน   
5.  ธาริษา  วัฒนเกศ   
6.  จรัล  ภักดีธนากุล   
7.  อนุพงษ  เผาจินดา   
8.  ไพรัช  ธัชยพงษ    
9.  ชวน หลีกภัย   
10. ฮิเดกิ  ยูกาวา   
11. อมเรศ ภูมิรัตน   
12. ทองใบ  ทองเปาว   
13. ไอแซก  นวิตัน   
14. เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส   
15. ยอดหทัย  เทพธรานนท   
16. ดนัย อุดมโชค   
17. ยงยุทธ  ยทุธวงศ   
18. เกียรติศักดิ ์ เสนาเมือง   
19. ปรีดียาธร  เทวกุล   
20. อัลเบิรต  ไอนสไตน   

4.5  ขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะเกีย่วกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1)  ........................................................................................................................................ 

2)  ........................................................................................................................................ 

3)  ........................................................................................................................................ 

 

 

 

ช่ือพนักงานแจงนับ ………………………………………………. (ตัวบรรจง) 
วันที่ ……..…เดือน    มีนาคม     พ.ศ.  2551 

A67 

A68 

A69 

A47 

A48 

A49 

A50 

A51 

A52 

A53 

A55 

A56 

A57 

A58 

 A54 

A59 

A60 

A61 

A62 

A63 

A64 

A65 

A66 

ช่ือผูตรวจแบบขอถาม ………………………………………………. (ตัวบรรจง) 
วันที่ ……..…เดือน    มีนาคม     พ.ศ.  2551 

(1) (2) 


