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วัตถุประสงควัตถุประสงค

  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  เพอรวบรวมความคดเหนของประชาชนเกยวกบเพอรวบรวมความคดเหนของประชาชนเกยวกบ

การทราบขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการทราบขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สื่อที่ทําใหเขาใจขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากที่สุดสื่อที่ทําใหเขาใจขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากที่สุด

ความร ความเขาใจ และทัศนคติในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความร ความเขาใจ และทัศนคติในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความรู ความเขาใจ และทศนคตในดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยความรู ความเขาใจ และทศนคตในดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ื่ ใ   ี่ ี่ ื่ ใ   ี่ ี่  ((  โ ิ  โ โ ี โ ิ  โ โ ีเพือใหหนวยงานทีเกียวของ เพือใหหนวยงานทีเกียวของ ((เชน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ คณะอนุกรรมการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ คณะอนุกรรมการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน) ) นํามาใชเปนแนวทางในการนํามาใชเปนแนวทางในการสานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย เปนตนสานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย เปนตน) ) นามาใชเปนแนวทางในการนามาใชเปนแนวทางในการ

วางแผน เผยแพรความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวางแผน เผยแพรความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหกับประชาชนใหกับประชาชน
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ระเบียบวิธีการสาํรวจระเบียบวิธีการสาํรวจ

• คมรวมคมรวม :: ประชาชนที่มีอายตั้งแต ประชาชนที่มีอายตั้งแต 1818    ปขึ้นไป ทั่วประเทศปขึ้นไป ทั่วประเทศ• คุมรวมคุมรวม :: ประชาชนทมอายุตงแต ประชาชนทมอายุตงแต 1818    ปขนไป ทวประเทศปขนไป ทวประเทศ

••  การเสนอผลการสํารวจการเสนอผลการสํารวจ :: เสนอผลในระดับเสนอผลในระดับกทมกทม. . ภภาคาค  ((44ภาคภาค) ) และและ(( ))

                                    ทั่วประเทศทั่วประเทศในรูปรอยละในรูปรอยละ

•• แผนการสุมตัวอยางแผนการสุมตัวอยาง :: แบบแบบ Stratified two Stratified two -- stage sampling  stage sampling  มจีํานวนมจีํานวน

                                      ประชาชนประชาชนตัวอยางทั้งสิ้นตัวอยางทั้งสิ้น 55,,800 800 คนคน กระจายไปในทกจังหวัดกระจายไปในทกจังหวัดร นร น ว สนว สน 55,,88 นน ร ไ ใน ุ วร ไ ใน ุ ว

ทั่วประเทศทั่วประเทศ

คาบการคาบการเกบ็รวบรวมขอมูลเกบ็รวบรวมขอมูล :: ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 17 17 –– 27 27 มีนาคม มีนาคม 25512551
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การทราบขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการทราบขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สื่อที่ทราบสื่อที่ทราบ รอยละรอยละ

โ ั โ ั 

 

••  โทรทศนโทรทศน 7777..99

••  หนังสอืพมิพหนังสอืพมิพ 3939..88

 ็ ็
ทราบทราบ

••  อนิเทอรเน็ตอนิเทอรเน็ต 2020..66

••  วิทยุวิทยุ 2020..008282..3 3 %%
••  นติยสารนติยสาร//วารสารวารสาร 1010..11

••แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรฯแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรฯ     55..22

1717..7 7 %%

••  นิทรรศการนิทรรศการ     44..88

••  สมัมนาสมัมนา     11..88

ไมทราบไมทราบ ••  แผนพบัแผนพบั     11..66

••  อืน่ๆอืน่ๆ     11..44
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  อนๆอนๆ     11..44

หมายเหตุ  หมายเหตุ  :          :          ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา 11  คําตอบคําตอบ 



ประเภทสื่อที่ทําใหเขาใจขอมลูขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดงายที่สุดประเภทสื่อที่ทําใหเขาใจขอมลูขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดงายที่สุด

ประเภทสื่อประเภทสื่อ   

9090..11

หนังสือพิมพหนังสือพิมพ

โทรทัศนโทรทัศน

ิ  ็ิ  ็

3434..33

วิทยุวิทยุ

อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต

1717..99

2424..22

นิตยสารนิตยสาร//วารสารวารสาร

แหลงเรียนรูดานวิทยาศาตรฯแหลงเรียนรูดานวิทยาศาตรฯ 99..11

1010..44

นิทรรศการนิทรรศการ

สัมมนาสัมมนา 22..77

77..88

รอยละรอยละอื่นๆอื่นๆ

แผนพับแผนพับ

00..88

22..00
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หมายเหตุ  หมายเหตุ  :          :          ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา 11  คําตอบคําตอบ  



ความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอบถูกตองความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอบถูกตอง

ประเด็นประเด็น
ตอบถูกตอบถูก

รอยละรอยละ
ประเด็นประเด็น

ตอบถูกตอบถูก

รอยละรอยละ

11   โลกใชเวลาหมนรอบดวงอาทิตย โลกใชเวลาหมนรอบดวงอาทิตย 1 1 ปป 8383 99 1111   ปลาหายใจทางครีบปลาหายใจทางครีบ 7070 5511. . โลกใชเวลาหมุนรอบดวงอาทตย โลกใชเวลาหมุนรอบดวงอาทตย 1 1 ปป.......................................................................................... 8383..99 1111. . ปลาหายใจทางครบปลาหายใจทางครบ................................................................................................................ 7070..55

22. . แกสโซฮอลล หมายถึง น้ํามันเบนซินที่มีเอธิลแอลกอฮอลผสมอยูแกสโซฮอลล หมายถึง น้ํามันเบนซินที่มีเอธิลแอลกอฮอลผสมอยู.. .. 8383..88 1212. . นาโนเทคโนโลยี หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มานาโนเทคโนโลยี หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มา
            จากญี่ปุนจากญี่ปุน................................................................................................................................................ 7070..55

33   วิตามินซีสามารถปองกันโรคหวัดไดวิตามินซีสามารถปองกันโรคหวัดได 8383 00 1313   อิเล็กตรอนมีมวลนอยกวาอะตอมอิเล็กตรอนมีมวลนอยกวาอะตอม   6464 3333. . วตามนซสามารถปองกนโรคหวดไดวตามนซสามารถปองกนโรคหวดได .......................................................................................... 8383..00 1313. . อเลกตรอนมมวลนอยกวาอะตอมอเลกตรอนมมวลนอยกวาอะตอม..................................................................... . 6464..33

44. . แกนกลางโลกรอนมากแกนกลางโลกรอนมาก.................................................................................................................................... 8181..44 1414. . น้ําจืดทําใหเราสามารถลอยตัวไดดีกวาน้ําทะเลน้ําจืดทําใหเราสามารถลอยตัวไดดีกวาน้ําทะเล.............................. 6262..66

55. . ผืนทวีปมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลามาหลายลานปแลว และยังผืนทวีปมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลามาหลายลานปแลว และยัง
ื่ ี่  ไปใื่ ี่  ไปใ

1515. . เลเซอรเกิดจากการรวมตัวกันอยางเขมขนของคลื่นเสียงเลเซอรเกิดจากการรวมตัวกันอยางเขมขนของคลื่นเสียง. . 6161..66
        เคลือนทีตอไปในอนาคตเคลือนทีตอไปในอนาคต.............................................................................................................................. 8181..22

66. . โคลนนิ่ง หมายถึง การนําโคลนมาพอกหนาเพื่อเสริมความงามโคลนนิ่ง หมายถึง การนําโคลนมาพอกหนาเพื่อเสริมความงาม..... ..... 8080..77 1616. . มนุษยยุคแรกมีชีวิตในชวงเวลาเดียวกับไดโนเสารมนุษยยุคแรกมีชีวิตในชวงเวลาเดียวกับไดโนเสาร.................. 5858..00

77   จีเอ็มโอ หมายถึง ชื่อของบริษัทเทปแหงหนึ่งจีเอ็มโอ หมายถึง ชื่อของบริษัทเทปแหงหนึ่ง 7979 33 1717   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง การคาขายสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง การคาขายสินคา77. . จเอมโอ หมายถง ชอของบรษทเทปแหงหนงจเอมโอ หมายถง ชอของบรษทเทปแหงหนง.................................................................. 7979..33 1717. . พาณชยอเลกทรอนกส  หมายถง การคาขายสนคาพาณชยอเลกทรอนกส  หมายถง การคาขายสนคา
            ประเภทอิเล็กทรอนิกสประเภทอิเล็กทรอนิกส........................................................................................................ 5353..88

88. . ยีนของลูกที่มาจากบิดาจะเปนตัวแบงเพศยีนของลูกที่มาจากบิดาจะเปนตัวแบงเพศ............................................................................ 7373..77 1818. . ภาวะโลกรอน หมายถึง ชวงการเปลี่ยนแปลงฤดูหนาวภาวะโลกรอน หมายถึง ชวงการเปลี่ยนแปลงฤดูหนาว
            เปนรอนเปนรอน.................................................................................................................................................... 6464..99            เปนรอนเปนรอน.................................................................................................................................................... 6464..99

99. . สบูดําเปนชื่อของน้ํามันพืชชนิดหนึ่งสบูดําเปนชื่อของน้ํามันพืชชนิดหนึ่ง............................................................................................ 7373..66 1919. . กัมมันตภาพรังสีเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นกัมมันตภาพรังสีเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น.................................................. 4949..99

1010. . เกลือสินเธาวไมมีสารไอโอดีนเกลือสินเธาวไมมีสารไอโอดีน.......................................................................................................... 7373..66 2020. . สารปฏิชีวนะสามารถฆาเชื้อไวรัสไดเชนเดียวกับเชื้อสารปฏิชีวนะสามารถฆาเชื้อไวรัสไดเชนเดียวกับเชื้อ
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            แบคทีเรียแบคทีเรีย.............................................................................................................................................. 4747..33



อาชพีทีต่องการอาชพีทีต่องการ//ใฝฝน ใฝฝน 1010  อันดบัแรกอันดบัแรก

2525 00

อาชีพอาชีพ

นักธรกิจนักธรกิจ//ธรกิจสวนตัวธรกิจสวนตัว 2525..00

ครูครู//อาจารยอาจารย
นกธุรกจนกธุรกจ//ธุรกจสวนตวธุรกจสวนตว

ทหารทหาร//ตํารวจตํารวจ 1111..00

1818..99

พยาบาลพยาบาล

วิศวกรวิศวกร 55..66

66..55

เกษตรกรเกษตรกร 44..77

แพทยแพทย 44..11

นักคอมพิวเตอรนักคอมพิวเตอร

นักบัญชีนักบัญชี 22..66

22..99

รอยละรอยละอื่นๆอื่นๆ

นักการเมืองนักการเมือง

1616..88

11..77
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00 1010 2020 3030

หมายเหตุ  หมายเหตุ  :        :        หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา 

นักขาว ฯลฯนักขาว ฯลฯ
  



อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝน ใฝฝน 1010  อันดับแรกอันดับแรก

การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ

ในปจจุบนัในปจจุบนั
รวมรวม

อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใฝฝน

นักธุรกิจนักธุรกิจ//
ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว

ครูครู//อาจารยอาจารย ทหารทหาร//
ตํารวจตํารวจ

พยาบาลพยาบาล วิศวกรวิศวกร เกษตรกรเกษตรกร แพทยแพทย นักนัก
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

นักบัญชีนักบัญชี นักการเมืองนักการเมือง อื่นๆอื่นๆ   
ุุ

รวมรวม 100100..00 2525..00 1818..99 1111..00 66..55 55..66 44..77 44..11 22..99 22..66 11..77 1717..00

•• เกษตรกรเกษตรกร 2020..77 44..66 44..99 33..44 11..11 00..33 33..22 00..77 00..11 00..11 00..55 11..88

•• นักธุรกิจนักธุรกิจ//ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว 1818..99 77..99 22..99 11..88 11..22 00..66 00..33 00..55 00..22 00..33 00..33 22..99

•• รับจางทั่วไปรับจางทั่วไป 1414..88 44..77 22..00 22..11 00..99 00..88 00..44 00..44 00..33 00..33 00..22 22..77

•• นักเรียนนักเรียน//นักศึกษานักศึกษา 1212..11 11..88 11..00 00..88 11..22 11..77 00..11 00..88 11..22 00..88 00..11 22..66

•• แมบานแมบาน 66..66 11..66 22..11 00..11 11..00 .... 00..22 00..33 .... 00..11 .... 11..22

•• ครูครู//อาจารยอาจารย 55..00 00..44 33..22 00..11 00..11 .... 00..11 00..33 00..11 00..11 00..11 00..55

•• วางงานวางงาน 44..88 00..99 11..22 00..66 00..11 00..22 00..22 00..22 00..11 00..33 00..11 00..99

•• ชาง ชาง ((กอสรางกอสราง//ไฟฟาฯลฯไฟฟาฯลฯ)) 33..99 00..77 00..22 00..66 .... 11..00 00..11 00..11 .... .... 00..11 11..11ชาง ชาง ((กอสรางกอสราง//ไฟฟาฯลฯไฟฟาฯลฯ)) 33..99 00..77 00..22 00..66 .... 11..00 00..11 00..11 .... .... 00..11 11..11

•• นักบัญชีนักบัญชี 22..22 00..55 00..22 00..11 00..22 00..11 .... 00..11 00..11 00..55 .... 00..44

•• นักคอมพิวเตอรนักคอมพิวเตอร 11..88 00..33 00..11 00..11 00..11 00..22 .... 00..22 00..55 .... .... 00..33

สนงสนง..สถิติแหงชาติสถิติแหงชาติ 8
หมายเหตุ  หมายเหตุ  :       :       หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯหมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯ

                                      ..  ..  หมายถึง มีจํานวนเล็กนอยหมายถึง มีจํานวนเล็กนอย
  



อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝน ใฝฝน 1010  อันดับแรก อันดับแรก ((ตอตอ))

การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ

ในปจจุบนัในปจจุบนั
รวมรวม

อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใฝฝน

นักธุรกิจนักธุรกิจ//
ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว

ครูครู//อาจารยอาจารย ทหารทหาร//
ตํารวจตํารวจ

พยาบาลพยาบาล วิศวกรวิศวกร เกษตรกรเกษตรกร แพทยแพทย นักนัก
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

นักบัญชีนักบัญชี นักการเมืองนักการเมือง อื่นๆอื่นๆ   

•• ทหารทหาร//ตํารวจตํารวจ 00..88 .... 00..11 00..44 .... .... .... .... .... .... .... 00..33

•• พยาบาลพยาบาล 00..77 00..22 .... .... 00..33 .... .... 00..11 .... .... .... 00..11

•• นักออกแบบเสื้อผานักออกแบบเสื้อผา 00 77 00 22 00 11 00 11 00 33•• นกออกแบบเสอผานกออกแบบเสอผา 00..77 00..22 00..11 .... 00..11 .... .... .... .... .... .... 00..33

•• วิศวกรวิศวกร 00..55 .... .... .... .... 00..33 .... .... .... .... .... 00..22

•• นักการเมืองนักการเมือง 00..33 00..11 .... .... .... .... .... .... .... .... 00..11 00..11

•• นักกฎหมายนักกฎหมาย 00..22 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 00..22

•• นักคณิตศาสตรนักคณิตศาสตร//นักสถิตินักสถิติ 00..22 .... 00..11 .... .... .... .... .... .... .... .... 00..11

•• นักวิทยชีวภาพนักวิทยชีวภาพ//กายภาพกายภาพ 00..22 00..11 .... .... .... .... .... 00..11 .... .... .... ....

•• สถาปนิกสถาปนิก 00..22 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 00..22

แพทยแพทย 00 22 00 11 00 11•• แพทยแพทย 00..22 .... .... .... .... .... .... 00..11 .... .... .... 00..11

•• เภสัชกรเภสัชกร 00..11 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 00..11

•• อื่นๆอื่นๆ 55..11 11..00 00..88 00..99 00..22 00..44 00..11 00..22 00..33 00..11 00..22 00..99
  

สนงสนง..สถิติแหงชาติสถิติแหงชาติ 9
หมายเหตุ  หมายเหตุ  :       :       หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯหมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯ

                                      ..  ..  หมายถึง มีจํานวนเล็กนอยหมายถึง มีจํานวนเล็กนอย
  



อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใหบุตรประกอบอาชีพ ใฝฝนใหบุตรประกอบอาชีพ 1010  อันดบัแรกอันดบัแรก

2121..11

อาชีพอาชีพ
แพทยแพทย

ครูครู//อาจารยอาจารย

ทหารทหาร//ตํารวจตํารวจ

1616..55

1717..33

พยาบาลพยาบาล

นักธุรกิจนักธุรกิจ//ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว

88..00

88..55

วิศวกรวิศวกร

นักกฎหมายนักกฎหมาย 33..44

77..55

นักคอมพิวเตอรนักคอมพิวเตอร

22..44ขาราชการขาราชการ//พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจ

22..44

รอยละรอยละ

นักบินนักบิน//สจวตสจวต//แอรโฮสเตสแอรโฮสเตส

อื่นๆอื่นๆ 1010..99

22..00
  

สนงสนง..สถิติแหงชาติสถิติแหงชาติ 10

00 55 2020 25251010 1515
หมายเหตุ  หมายเหตุ  :        :        หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา 

นักขาว ฯลฯนักขาว ฯลฯ
  



่่

อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใหบุตรประกอบอาชีพ ใฝฝนใหบุตรประกอบอาชีพ 1010  อันดับแรกอันดับแรก

การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ

ของตนเองในปจจบุันของตนเองในปจจบุัน

รวมรวม
อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใหบตุรใฝฝนใหบตุร

แพทยแพทย ทหารทหาร//

ตํารวจตํารวจ

ครูครู//อาจารยอาจารย นักธุรกิจนักธุรกิจ//

ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว

พยาบาลพยาบาล วิศวกรวิศวกร นักกฎหมายนักกฎหมาย ขาราชการขาราชการ//

รฐัวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ

นักนัก

คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

นักบินนักบิน//

สจวตสจวต//

อื่นๆอื่นๆ   
ุุ ฐฐ

แอรโฮสเตสแอรโฮสเตส

รวมรวม 100100..00 2121..11 1717..33 1616..55 88..55 88..00 77..55 33..44 22..44 22..44 22..00 1010..99

•• เกษตรกรเกษตรกร 2020..77 33..99 44..55 55..99 11..11 22..11 00..88 00..55 00..66 00..11 00..11 11..33เกษตรกรเกษตรกร 2020..77 33..99 44..55 55..99 11..11 22..11 00..88 00..55 00..66 00..11 00..11 11..33

•• นักธุรกิจนักธุรกิจ//ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว 1818..99 33..99 33..22 33..00 22..55 11..88 11..11 00..44 00..55 00..55 00..22 11..99

•• รับจางทั่วไปรับจางทั่วไป 1414..88 33..11 33..11 11..99 11..11 11..22 11..11 00..44 00..44 00..55 00..33 11..77

•• นักเรียนนักเรียน//นักศึกษานักศึกษา 1212..11 22..77 11..55 00..77 11..22 00..77 11..66 00..66 00..33 00..55 00..44 11..99

•• แมบานแมบาน 66..66 11..33 11..22 11..55 00..33 00..99 00..22 00..22 00..11 00..11 00..11 00..55

•• ครูครู//อาจารยอาจารย 55..00 11..33 00..55 11..00 00..55 00..22 00..55 00..22 .... 00..11 00..11 00..77

•• วางงานวางงาน 44..88 11..00 11..11 00..99 00..33 00..33 00..22 00..22 00..11 00..11 00..22 00..44

•• ชาง ชาง ((กอสรางกอสราง//ไฟฟาฯลฯไฟฟาฯลฯ)) 33 99 00 88 00 66 00 55 00 44 00 22 00 66 00 11 00 11 00 11 00 11 00 44•• ชาง ชาง ((กอสรางกอสราง//ไฟฟาฯลฯไฟฟาฯลฯ)) 33..99 00..88 00..66 00..55 00..44 00..22 00..66 00..11 00..11 00..11 00..11 00..44

•• นักบัญชีนักบัญชี 22..22 00..66 00..33 00..22 00..11 00..11 00..22 00..11 .... 00..11 00..11 00..44

•• นักคอมพิวเตอรนักคอมพิวเตอร 11..88 00..44 00..11 00..11 00..11 00..11 00..22 00..11 .... 00..22 00..11 00..33

สนงสนง..สถิติแหงชาติสถิติแหงชาติ 11
หมายเหตุ  หมายเหตุ  :       :       หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯหมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯ

                                      ..  ..  หมายถึง มีเล็กนอยหมายถึง มีเล็กนอย
  



่่

อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใหบุตรประกอบอาชีพ ใฝฝนใหบุตรประกอบอาชีพ 1010  อันดับแรก อันดับแรก ((ตอตอ))

การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ

ในปจจุบนัในปจจุบนั รวมรวม

อาชีพที่ตองการอาชีพที่ตองการ//ใฝฝนใฝฝน

แพทยแพทย ทหารทหาร//

ตํารวจตํารวจ

ครูครู//อาจารยอาจารย นักธุรกิจนักธุรกิจ//

ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว

พยาบาลพยาบาล วิศวกรวิศวกร นักกฎหมายนักกฎหมาย ขาราชการขาราชการ//

รฐัวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ

นักนัก

คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

นักบินนักบิน//

สจวตสจวต//

อื่นๆอื่นๆ   
ุุ ฐฐ

แอรโฮสเตสแอรโฮสเตส

•• ทหารทหาร//ตํารวจตํารวจ 00..88 00..11 00..33 .... 00..11 00..11 .... .... .... .... .... 00..11

•• พยาบาลพยาบาล 00..77 00..44 .... .... 00..11 .... .... .... .... .... 00..11 00..11

•• นักออกแบบเสื้อผานักออกแบบเสื้อผา 00..77 00..11 00..11 00..11 00..11 .... 00..11 .... .... .... .... 00..22

•• วิศวกรวิศวกร 00..55 00..11 .... .... .... .... 00..22 .... .... .... .... 00..11

ั ืั ื•• นักการเมืองนักการเมือง 00..44 .... .... 00..11 00..11 .... .... .... .... 00..11 .... 00..11

•• นักกฎหมายนักกฎหมาย 00..22 00..11 .... .... 00..11 .... .... .... .... .... .... ....

•• นักวิทยาศาสตรนักวิทยาศาสตร 00..22 00..11 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

•• นักคณิตศาสตรนักคณิตศาสตร//นักสถิตินักสถิติ 00..22 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 00..11

•• แพทยแพทย 00..22 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

ป ิป ิ•• สถาปนิกสถาปนิก 00..22 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 00..11

•• เภสัชกรเภสัชกร 00..11 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

•• อื่นๆอื่นๆ 55..11 11..22 00..88 00..66 00..44 00..33 00..77 00..66 00..33 .... 00..22 ....  

สนงสนง..สถิติแหงชาติสถิติแหงชาติ 12
หมายเหตุ  หมายเหตุ  :       :       หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯหมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯ

                                      ..  ..  หมายถึง มีเล็กนอยหมายถึง มีเล็กนอย
  



ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหตนเองใฝฝนใหตนเอง

ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหบุตร และการประกอบใฝฝนใหบุตร และการประกอบอาชีพในปจจุบันอาชีพในปจจุบัน

การประกอบอาชีพในปจจุบันการประกอบอาชีพในปจจุบัน รวมรวม
ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหตนเองใฝฝนใหตนเอง ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหบุตรใฝฝนใหบุตร

อาชีพอาชีพ
ั ิ ั ิ 

อื่นๆอื่นๆ
อาชีพอาชีพ

ั ิ ั ิ 
อื่นๆอื่นๆ

ุุ ุุ

    
นกวทยาศาสตรนกวทยาศาสตร

ๆๆ
นกวทยาศาสตรนกวทยาศาสตร

ๆๆ

รวมรวม 100100..00 00..99 9999..11 00..77 9999..33

••เกษตรกรเกษตรกร 2020..77 .... 2020..77 00..11 2020..66

••นักธุรกิจนักธุรกิจ//ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว 1818..99 00..11 1818..88 .... 1818..99

••รับจางทั่วไปรับจางทั่วไป 1414..88 00..11 1414..77 .... 1414..88

••นักเรียนนักเรียน//นักศึกษานักศึกษา 1212..11 00..33 1111..88 00..11 1212..00

••แมบานแมบาน 66..66 .... 66..66 .... 66..66

••ครูครู//อาจารยอาจารย 55..00 00..11 44..99 00..22 44..88

••วางงานวางงาน 44..88 00..11 44..77 .... 44..88

••ชาง ชาง ((กอสรางกอสราง//ไฟฟาฯลฯไฟฟาฯลฯ)) 33 99 33 99 33 88••ชาง ชาง ((กอสรางกอสราง//ไฟฟาฯลฯไฟฟาฯลฯ)) 33..99 .... 33..99 .... 33..88

••นักบัญชีนักบัญชี 22..22 .... 22..22 .... 22..22

••นักคอมพิวเตอรนักคอมพิวเตอร 11..88 .... 11..88 .... 11..88

สนงสนง..สถิติแหงชาติสถิติแหงชาติ 13
หมายเหตุ  หมายเหตุ  :       :       หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯหมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯ

                                      ..  ..  หมายถึง มีเล็กนอยหมายถึง มีเล็กนอย
  



ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหตนเองใฝฝนใหตนเอง

ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหบุตร และการประกอบใฝฝนใหบุตร และการประกอบอาชีพในปจจุบัน อาชีพในปจจุบัน ((ตอตอ))

อาชีพปจจบุันอาชีพปจจบุัน รวมรวม
ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหตนเองใฝฝนใหตนเอง ความตองการความตองการ//ใฝฝนใหบุตรใฝฝนใหบุตร

อาชีพอาชีพ
นักวิทยาศาสตรนักวิทยาศาสตร

อื่นๆอื่นๆ
อาชีพอาชีพ

นักวิทยาศาสตรนักวิทยาศาสตร
อื่นๆอื่นๆ

ุุ ุุ

    
นกวทยาศาสตรนกวทยาศาสตร นกวทยาศาสตรนกวทยาศาสตร

••ทหารทหาร//ตํารวจตํารวจ 00..88 .... 00..88 .... 00..88

••พยาบาลพยาบาล 00..77 .... 00..77 .... 00..77

••นักออกแบบเสื้อผานักออกแบบเสื้อผา 00..77 .... 00..77 .... 00..77

••วิศวกรวิศวกร 00..55 .... 00..55 .... 00..55

ั ืั ื 00 33 00 33 00••นกการเมองนกการเมอง 00..33 .... 00..33 .... 00..44

••นักกฎหมายนักกฎหมาย 00..22 .... 00..22 .... 00..22

••นักคณิตศาสตรนักคณิตศาสตร//นักสถิตินักสถิติ 00..22 .... 00..22 .... 00..22

••นักวิทยชีวภาพนักวิทยชีวภาพ//กายภาพกายภาพ 00..22 .... 00..22 .... 00..22

••สถาปนิกสถาปนิก 00..22 .... 00..22 .... 00..22

••แพทยแพทย 00..22 .... 00..22 .... 00..22

••เภสัชกรเภสัชกร 00..11 .... 00..11 .... 00..11

••อื่นๆอื่นๆ 55..11 00..22 44..99 00..22 44..99
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••อนๆอนๆ 55..11 00..22 44..99 00..22 44..99

หมายเหตุ  หมายเหตุ  :       :       หมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯหมายถึง อาชีพหลากหลายซึ่งมีจํานวนเล็กนอย เชน เภสัชกร สถาปนิก  ดารา นักขาว ฯลฯ

                                      ..  ..  หมายถึง มีเล็กนอยหมายถึง มีเล็กนอย
  



การรูจักนักวิทยาศาสตรการรูจักนักวิทยาศาสตร

บุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีชื่อเสียง รอยละรอยละ บุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีชื่อเสียง รอยละรอยละ

ี ัี ั โ ั ั ิ ัโ ั ั ิ ั11. . ชวน หลีกภัยชวน หลีกภัย........................................................................................ 9898..55 1111. . โทมัส อัลวา เอดิสันโทมัส อัลวา เอดิสัน.............................................. 4343..44

22. . เกียรติศักดิ์  เสนาเมืองเกียรติศักดิ์  เสนาเมือง........................................................ 9191..66 1212. . ทองใบ  ทองเปาวทองใบ  ทองเปาว.................................................... 4040..99

33. . จาตุรนต  ฉายแสงจาตุรนต  ฉายแสง...................................................................... 8989..33 1313. . ประเวศ วะสีประเวศ วะสี.................................................................... 3535..44

44. . เสรีพิศุทธ  เตมียาเวสเสรีพิศุทธ  เตมียาเวส............................................................ 7676..99 1414. . จรัล  ภักดีธนากุลจรัล  ภักดีธนากุล...................................................... 2828..55

55. . ดนัย อุดมโชคดนัย อุดมโชค.................................................................................... 7272..55 1515. . ยงยุทธ  ยุทธวงศยงยุทธ  ยุทธวงศ...................................................... 2323..22

66. . อนุพงษ  เผาจินดาอนุพงษ  เผาจินดา...................................................................... 6060..00 1616. . ไพรัช  ธัชยพงษไพรัช  ธัชยพงษ.......................................................... 1515..11

77. . ปรีดียาธร  เทวกุลปรีดียาธร  เทวกุล........................................................................ 5858..77 1717. . ธาริษา  วัฒนเกศธาริษา  วัฒนเกศ...................................................... 1313..44

88. . ไอแซก  นิวตันไอแซก  นิวตัน.................................................................................... 4848..77 1818. . ยอดหทัย  เทพธรานนทยอดหทัย  เทพธรานนท.................................. 1212..44

99. . หลุยส ปาสเตอรหลุยส ปาสเตอร.............................................................................. 4747..77 1919. . ฮิเดกิ  ยูกาวาฮิเดกิ  ยูกาวา.................................................................. 1111..55

1010   อัลเบิรต  ไอนสไตนอัลเบิรต  ไอนสไตน 4646 22 2020   อมเรศ ภมิรัตนอมเรศ ภมิรัตน 1111 55
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1010. . อลเบรต  ไอนสไตนอลเบรต  ไอนสไตน.............................................................. 4646..22 2020. . อมเรศ ภูมรตนอมเรศ ภูมรตน............................................................ 1111..55



ขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ รอยละรอยละ

  รวมรวม 100100..00

 

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น 3333..00

•• ควรประชาสัมพันธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทั่วถึง เชน การจัดนิทรรศการในชุมชน ควรประชาสัมพันธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทั่วถึง เชน การจัดนิทรรศการในชุมชน 

  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรฯ ฯลฯพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรฯ ฯลฯ...................................................................................................................................................................................................................... 1212..22

•• สงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาเรียนใหทันสมยั สนับสนนุสงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาเรียนใหทันสมยั สนับสนนุ

ใหมีทนการศึกษา และจัดการแขงขันการประดิษฐดานวิทยาศาสตรฯใหมีทนการศึกษา และจัดการแขงขันการประดิษฐดานวิทยาศาสตรฯ 88 99ใหมทุนการศกษา และจดการแขงขนการประดษฐดานวทยาศาสตรฯใหมทุนการศกษา และจดการแขงขนการประดษฐดานวทยาศาสตรฯ.............................................................................................. 88..99

•• การสงเสริมและพฒันาดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมนานาชาติและมโีครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรการสงเสริมและพฒันาดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมนานาชาติและมโีครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ดานวิทยาศาสตรกับตางประเทศดานวิทยาศาสตรกับตางประเทศ.............................................................................................................................................................................................................. 44..99

•• ควรนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาพฒันาชุมชน เชน การผลิตเชื้อเพลิงที่ไดจากพืชควรนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาพฒันาชุมชน เชน การผลิตเชื้อเพลิงที่ไดจากพืช

เพื่อทดแทนน้ํามนั ฯลฯเพื่อทดแทนน้ํามนั ฯลฯ............................................................................................................................................................................................................................................ 44..33

สงเสริมการวิจัยพันธพืชและสตัวปาสงเสริมการวิจัยพันธพืชและสตัวปา 33 88•• สงเสรมการวจยพนธุพชและสตวปาสงเสรมการวจยพนธุพชและสตวปา.................................................................................................................................................................................................... 33..88

•• ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงเอาผูที่ใชอินเทอรเนต็ในทางที่ไมดีตอเยาวชนควรมีบทลงโทษที่รุนแรงเอาผูที่ใชอินเทอรเนต็ในทางที่ไมดีตอเยาวชน........................................................................................ 22..22

•• สงเสริมศีลธรรม จริยธรรมควบคูกับดานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงเสริมศีลธรรม จริยธรรมควบคูกับดานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี................................................................................ 11..55

••   สงเสริมการปลูกตนไมเพือ่ลดภาวะโลกรอนสงเสริมการปลูกตนไมเพือ่ลดภาวะโลกรอน.......................................................................................................................................................................... 11..22

••   อื่นๆอื่นๆ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11..22

ไ  ิ ็ไ  ิ ็ 6767 00
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ไมแสดงความคิดเห็นไมแสดงความคิดเห็น 6767..00

หมายเหตุ  หมายเหตุ  :          :          ตอบไดมากกวา ตอบไดมากกวา 11  คําตอบคําตอบ 


