ลับ

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดใหความรวมมือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ทําการสํารวจความคิดเห็นดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีมาแลว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเปนการสํารวจ
เยาวชนอายุ 12-17 ป ในสถานศึกษาทัว่ ประเทศ สําหรับครั้งนี้เปนการสํารวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และทัศนคติของประชาชนที่มีตอวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดจนสื่อที่ทําใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตาง ๆ เพือ่ ใหภาครัฐนําไปใชในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหความรู
ความเขาใจและสรางทัศนคติที่ดี อีกทั้งเปนการสงเสริม ศึกษาวิจยั ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เทียบเทากับนานาประเทศ
การนําขอมูลไปใชประโยชน
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้ ผูใชทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนําไป
ใชประโยชนได ดังนี้
ภาครัฐ : ใชในการวางแผนเผยแพรความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติดานวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยีใหกับประชาชน รวมถึงบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับนานาประเทศ
ภาคเอกชน : ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน การพัฒนานวัตกรรมใหมดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
รวมถึงการพัฒนาแนวทางการสื่อสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผา นสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาคประชาชน : นําความรูดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาชีพและใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การใชพลังงานอยางประหยัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โปรดใหความรวมมือในการใหขอมูลกับการสํารวจในครัง้ นี้ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ความ
รวมมือจากทุกทานที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา บอกเลาถึงขอมูลที่ถูกตองเปนจริงซึ่งเปรียบไดกับเปนเข็มทิศ
ชี้นําการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนไทย ใหยางกาวสูความสําเร็จไดอยางไมผิด
ทิศทาง ในโอกาสนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณในการรวมมือของทานดวยดีมา ณ ที่นี้ดว ย

มั่นใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง

แบบขอถาม

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
(ถามผูมีอายุ 18 ปขึ้นไป)

Reg

Cwt

Area

1. ภาค……………………………………….… จังหวัด…………………………….
2. อําเภอ/เขต………………………………….. ตําบล/แขวง……………..………..

Psu-no

3. ในเขตเทศบาล (1) ED…..…..……………. BLK …………………………….
นอกเขตเทศบาล (2) ED ……….………....... หมูที่.........ชื่อหมูบาน....................

Ques-no

4. ลําดับที่แบบขอถาม………..………....……...
ใหกาเครื่องหมาย 9 ใน

หรือบันทึกขอความลงในชองวาง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบสัมถาษณ
1.1 เพศ
1) ชาย

2) หญิง

1) 18 – 19 ป

2) 20 – 29 ป

3) 30 – 39 ป

4) 40 – 49 ป

5) 50 – 59 ป

6) 60 ปขึ้นไป

A1

1.2 อายุ
A2

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ไมไดรับการศึกษา

2) ประถมศึกษา

3) มัธยมศึกษาตอนตน

4) มัธยมศึกษาตอนปลาย

5) ปวช.

6) ปวส./ปวท./อนุปริญญา

7) ปริญญาตรี

8) สูงกวาปริญญาตรี

9) อื่นๆ (ระบุ).........................

A3
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สําหรับผูที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
(ผูที่ตอบคําตอบ 5 – 8 ในขอ 1.3 )โปรดระบุสาขาที่จบ
1. วิทยาศาตรชีวภาพ

2. วิทยาศาสตรกายภาพ

3. คณิตศาสตรและสถิติ

4. คอมพิวเตอร

A4

5. อื่นๆ (ระบุ)....................................
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

1.4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน
1) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2) พนักงาน/ลูกจางเอกชน

3) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว

4) เกษตรกร

5) รับจางทั่วไป

6) กรรมกร

7) นักเรียน/นักศึกษา

8) แมบาน

9) วางงาน/ไมมีงานทํา

10) อื่นๆ (ระบุ)……………..……
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สําหรับผูที่เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจางเอกชน คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร และรับจางทั่วไป (ผูที่ตอบคําตอบ 1 – 5 ในขอ 1.4 ) โปรดระบุสาขาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานทีท่ ํามากที่สุด
1. วิทยาศาตรชีวภาพ

2. วิทยาศาสตรกายภาพ

3. คณิตศาสตรและสถิติ

4. คอมพิวเตอร

5. อื่นๆ (ระบุ)....................................

A6
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ตอนที่ 2 การทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1 ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือไม
1) ทราบ และทราบจากสื่อใดมากที่สุด (ตอบไดไมเกิน 3 คําตอบ)
A7

1) หนังสือพิมพ
2) วิทยุ
3) โทรทัศน
4) นิตยสาร / วารสาร
5) นิทรรศการ
6) อินเทอรเน็ต
7) สัมมนา
8) แผนพับ
9) แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน พิพธิ ภัณฑ ฯลฯ
10) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………….
2) ไมทราบ (ขามไปถามตอนที่ 3)

A8
A9
A10

2.2 ทานคิดวาสื่อประเภทใดที่ทําใหทานเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดงายที่สุด
(ตอบไดไมเกิน 3 คําตอบ)

1) หนังสือพิมพ
2) วิทยุ
3) โทรทัศน
4) นิตยสาร / วารสาร
5) นิทรรศการ
6) อินเทอรเน็ต
7) สัมมนา
8) แผนพับ
9) แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน พิพิธภัณฑ ฯลฯ
10) อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………….

A11
A12
A13

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1 ทานเห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ หรือไม
(สําหรับคําตอบในวงเล็บใหผูสัมภาษณอธิบายแกผูตอบสัมภาษณภายหลังจากการสัมภาษณในประเด็นนั้น ๆ)
ประเด็น
1. วิตามินซีสามารถปองกันโรคหวัดได
( คําตอบ เห็นดวย เพราะวิตามินซีชวยปองกันเชื้อไวรัสที่จะไปทําลายเซลล ทําใหหายเร็วกวาคนปกติ )

เห็นดวย
(1)

ไมเห็นดวย
(2)

A14

2. น้ําจืดทําใหเราสามารถลอยตัวไดดกี วาน้าํ ทะเล
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะน้ําทะเลมีความหนาแนนมากกวาน้ําจืด )

A15

3. สบูดําเปนชื่อของน้ํามันพืชชนิดหนึ่ง
( คําตอบ เห็นดวย เพราะน้ํามันที่ไดจากเมล็ดสบูดําสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลที่เกษตรกร
ใชอยูไดโดยไมตองใชน้ํามันชนิดอื่นผสมอีก )

A16

4. เกลือสินเธาวไมมีสารไอโอดีน
( คําตอบ เห็นดวย เพราะเกลือสินเธาวเปนเกลือที่ไดจากทองนาทองไรในภาคอีสาน (ไมไดมาจาก
ทะเลเหมือนเกลือสมุทร) ซึ่งมีความ “เค็ม” ไมแตกตางจากเกลือทุกชนิดในโลกเพียงแต
ขาดธาตุสําคัญอยางไอโอดีน )

A17
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ประเด็น
5. ปลาหายใจทางครีบ
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะปลาหายใจดวยเหงือก เหงือกตั้งอยูสองขางของตัวปลาที่บริเวณสวนทาย
ของหัว มีลักษณะเปนเสนคลายขนนกหรือหวีเรียงกันเปนแผงเปนระเบียบและมีสแี ดงจัด เหงือก
ปลามีเสนโลหิตฝอยเปนจํานวนมากมาหลอเลี้ยงอยู เพื่อดูดซึมกาซออกซิเจนที่ละลายอยู
ในน้ําเขาไปในกระแสเลือด และไหลผานออกจากเหงือกไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย
ในขณะที่ของเสีย เชน กาซคารบอนไดออกไซดก็จะถูกขับถายออกจากเหงือกบริเวณเดียวกัน )

เห็นดวย
(1)

ไมเห็นดวย
(2)
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6. แกนกลางโลกรอนมาก
( คําตอบ เห็นดวย เพราะแกนกลางโลกอยูบริเวณรอยตอระหวางแกนสวนในกับแกนสวนนอกมีคา
อุณหภูมิมากกวา 6,000 องศาเซลเซียส (น้ําเดือดมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) )

A19

7. กัมมันตภาพรังสีเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
( คําตอบไมเห็นดวย เพราะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ )

A20

8. ยีนของลูกที่มาจากบิดาจะเปนตัวแบงเพศ
( คําตอบ เห็นดวย เพราะโครโมโซมที่กําหนดเพศ คือ “โครโมโซม X” และ “โครโมโซม Y”
ในแตละคนจะประกอบดวย โครโมโซมเพศ 1 คู ซึ่งเพศหญิงจะมี “โครโมโซม XX”
และเพศชายมี “โครโมโซม XY” ในการถายทอดพันธุกรรมจากพอแมไปสูลูก ลูกจะไดรับ
1 โครโมโซม จากพอ และ 1 โครโมโซมจากแม ดังนั้น โอกาสที่ลูกจะไดรับโครโมโซม
เพศจากพอและแม คือ XX , XY , XX , XY )
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9. เลเซอรเกิดจากการรวมตัวกันอยางเขมขนของคลื่นเสียง
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะเลเซอรเกิดจากการรวมตัวกันอยางเขมขนของคลื่นแสง )
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10. อิเล็กตรอนมีมวลนอยกวาอะตอม
( คําตอบ เห็นดวย เพราะอะตอมเปนโครงสรางขนาดเล็กมากมองดวยตาเปลาไมเห็นประกอบดวยอนุภาค
3 ชนิด ไดแก อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ โปรตอนซึ่งมีประจุบวก นิวตรอนซึ่งไมมีประจุ )

11. สารปฏิชีวนะสามารถฆาเชื้อไวรัสไดเชนเดียวกับเชื้อแบคทีเรีย
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะสารปฏิชีวนะสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียไดเทานั้น )

A23

A24

12. ผืนทวีปมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลามาหลายลานปแลว และยังเคลื่อนทีต่ อไปในอนาคต
( คําตอบ เห็นดวย เพราะการเลื่อนของทวีปจะทําใหภูมิประเทศของโลกเปลี่ยนไป ทําใหเกิด
มหาสมุทร และภูเขาอีกทั้งยังมีพลังมหาศาลที่ทําใหเกิดแผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด )

A25

13. มนุษยยุคแรกมีชีวิตในชวงเวลาเดียวกับไดโนเสาร
( 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 )

A26

A27

15. ภาวะโลกรอน หมายถึง ชวงการเปลี่ยนแปลงฤดูหนาวเปนรอน
( คําตอบไมเห็นดวย เพราะภาวะโลกรอน หมายถึง คาเฉลี่ยอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ผานมา )

A28

5
เห็นดวย

ประเด็น

(1)

ไมเห็นดวย
(2)

16. จีเอ็มโอ หมายถึง ชื่อของบริษัทเทปแหงหนึ่ง

A29

( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะจีเอ็มโอ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม )

17. นาโนเทคโนโลยี หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มาจากญี่ปุน

A30

( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะนาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดการควบคุมใน
ระดับที่เล็กมาก )

18. โคลนนิ่ง หมายถึง การนําโคลนมาพอกหนาเพื่อเสริมความงาม
( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะโคลนนิ่ง หมายถึง การสรางสิ่งมีชีวิตใหมที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่
ตองการ โดยไมตองอาศัยการผสมพันธุกัน )

A31

19. แกสโซฮอลล หมายถึง น้าํ มันเบนซินทีม่ ีเอธิลแอลกอฮอลผสมอยู
( คําตอบ เห็นดวย เพราะแกสโซฮอลล คือ น้ํามันเบนซินที่มีเอธิลแอลกอฮอลผสมอยู เมื่อผสมแลว
สามารถใชกับเครื่องยนตในรถยนตที่ใชน้ํามันเบนซินไดโดยไมตองปรับแตงเครื่องยนต
เอธิลแอลกอฮอลที่ใชผสม ก็คือ แอลกอฮอลที่ไดจากการหมักและกลั่นจากพืช เชน ออย มัน
สําปะหลัง ฯลฯ )

A32

20. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การคาขายสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส

A33

( คําตอบ ไมเห็นดวย เพราะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกิจผานทางอินเทอรเน็ต )

3.2 ทานมีความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร
ไม

ประเด็น
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนุษยมีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ทําใหการติดตอสื่อสาร
สะดวกขึ้น รถไฟฟาทําใหเดินทางไปถึงจุดหมายไดเร็วขึ้น รถไถนา
ทําใหเก็บเกีย่ วขาวไดเร็วขึ้น ฯลฯ
2. งานทีเ่ ราทําอยูใ นปจจุบนั จะนาสนใจมากขึ้นหากนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใช เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนองาน
การพัฒนาบรรจุภัณฑของสินคาใหสวยงามขึ้น การยืดอายุของอาหาร/
ผลไมใหยาวนานขึ้น ฯลฯ
3. คนไทยเชื่อถือโชคลางมากเกินไป ควรใชหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาพิจารณาดวย เชน การขูดหรือกราบไหวตนไมเพื่อ
ขอเลขเด็ดแทงหวยโดยไมยอมไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ
4. วิทยาศาสตรทําใหการดําเนินชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเร็ว เชน อินเทอรเน็ต
ทําใหเราสามารถทํางานที่บานได การใชรถไถนาทําใหเกษตรกรเลี้ยงควาย
นอยลง ฯลฯ

ไม

ไม

เห็นดวย เห็นดวย แนใจ
อยางยิ่ง
(1)

(2)

(3)

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)

(5)

A34

A35

A36

A37
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ไม

ประเด็น

ไม

ไม

เห็นดวย เห็นดวย แนใจ
อยางยิ่ง
(1)

(2)

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง

(3)

(4)

(5)

5. วิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรา เชน โทรทัศน
โทรศัพท วิทยุ หลอดไฟฟา ฯลฯ

A38

6. รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการทําวิจยั และพัฒนา แมวาผลจากการวิจัย
และพัฒนาจะไมไดเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว เชน การทดลองยารักษา
โรคเอดส มะเร็ง ที่ตองใชระยะเวลายาวนาน และการทดลองดังกลาว
อาจจะยังไมเห็นผลชัดเจนในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตเรายังจําเปนตองทํา
วิจัยตอไป เพื่อคนหาวิธีการรักษาโรคดังกลาว ฯลฯ

A39

7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ เชน การนําเทคโนโลยีมาชวยผลิตสินคาใหม ฯลฯ

A40

8. การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองควบคูไปกับคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน การใชอินเทอรเน็ตลอลวงเยาวชน ฯลฯ

A41

9. เราควรติดตามความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง
เชน การติดตามเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่/คอมพิวเตอร การคนพบ
สิ่งประดิษฐใหม ๆ ฯลฯ
10. แมวา เราจะไมไดเปนนักวิทยาศาสตร แตเราควรมีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ความรูเกี่ยวกับการใชยารักษาโรค
หวัดหรือโรคทั่วไป ฯลฯ

A42

A43

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพ

1. แพทย
7. นักวิทยาศาตร
ชีวภาพ
13. นักธุรกิจ
19. นักขาว

คําตอบรหัสอาชีพตามที่กําหนดใหสําหรับขอถาม 4.1 - 4.3
สําหรับผูที่ตอบ นอกเหนือจากรหัสอาชีพตามที่กําหนด ใหบันทึกขอความลงในชองวาง
2. เภสัชกร
3. ทันตแพทย
4. พยาบาล
5. วิศวกร
6. สถาปนิก
12. ครู/อาจารย
8. นักวิทยาศาสตร 9. นักคณิตศาสตร 10. นักคอมพิวเตอร 11. นักบัญชี
และสถิติ
กายภาพ
14.นักออกแบบ
15.นักบิน/สจวต / 16. นักการเมือง
17. นักกฎหมาย
18. นักเขียน
เสื้อผา
แอรโฮสเตส
20.ดารา/นักรอง/ 21.ทหาร
22. ตํารวจ
นายแบบ/ นางแบบ

4.1 ปจจุบันทานประกอบอาชีพ………………………………………………….…………………….
4.2 ทานใฝฝน/ตองการประกอบอาชีพใดมากที่สุด……………………………………………………
4.3 หากทานมีบุตร ทานอยากใหบุตรของทานประกอบอาชีพอะไรมากทีส่ ุด………………………………

A44
A45
A46
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4.4. ทานรูจักบุคคลตอไปนี้หรือไม
ชื่อบุคคล

รูจัก
(1)

ไมรูจัก
(2)

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 ภูมริ ัตน
12. ทองใบ ทองเปาว
13. ไอแซก นิวตัน
14. เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
15. ยอดหทัย เทพธรานนท
16. ดนัย อุดมโชค
17. ยงยุทธ ยุทธวงศ
18. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
19. ปรีดียาธร เทวกุล
20. อัลเบิรต ไอนสไตน

A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66

4.5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) ........................................................................................................................................

A67

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

A68

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

A69

ชื่อพนักงานแจงนับ ………………………………………………. (ตัวบรรจง)
วันที่ ……..…เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551
ชื่อผูตรวจแบบขอถาม ………………………………………………. (ตัวบรรจง)
วันที่ ……..…เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551

