บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กรมทรั พ ยากรน้ า บาดาล ได้ มอบหมายให้ ก องแผนงานส้ ารวจความคิด เห็ นในโครงการ
“การส้ ารวจและพั ฒ นาแหล่ งน้ า บาดาลเพื่อ สนั บ สนุ น น้า ดื่ มสะอาดให้ กับ โรงเรีย นทั่ว ประเทศ ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554” โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้าเนินการในโครงการดังกล่าว จ้านวน 372 แห่งทั่วประเทศ
ทังนี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ดียิ่งขึน จากการมี
น้าบาดาลที่สะอาดปลอดภัยใช้ส้าหรับทุกกิจกรรม รวมทังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทัง
ช่วยรัฐในการประหยัดค่าใช้จ่า ยในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนในน้าดื่มและ
สุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน
ทังนีสามารถสรุปผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการส้ารวจและพัฒนา
แหล่ งน้ า บาดาลเพื่อสนั บ สนุ น น้ าดื่ มสะอาดให้ กับโรงเรีย นทั่ว ประเทศ ประจ้าปีง บประมาณ พ.ศ. 25 54
สามารถสรุปรายละเอียด ดังต่อไปนี
ส่วนที่ 1 สถำนภำพส่วนตัว
จากการส้ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ โครงการส้ า รวจและพั ฒ นาแหล่ ง
น้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 200 คน สามารถจ้าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 88.0 และเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยส่วนมากมีอายุเฉลี่ย 47 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะมีการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีฐานะอาจารย์ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.0
ตามล้าดับ
ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน
จากการส้ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ โครงการส้ า รวจและพั ฒ นาแหล่ ง
น้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 200 คน สามารถจ้าแนกรายละเอียด ดังนี
ประเด็นคำถำม
ร้อยละ
2.1 ทรำบวัตถุประสงค์โครงกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำด 85.0
ให้กับโรงเรียน
2.2 ทรำบวัต ถุประสงค์โ ครงกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งน ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน ำดื่มสะอำดให้กับ
โรงเรียนจำกกำรสื่อสำรหรือประชำสัมพันธ์แหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
65.0
2. เอกสารของหน่วยงานภาครัฐ
46.0
3. ด้านอื่นๆ
13.0
2.3 ขอให้ท่ำนประเมินว่ำสื่อสำร/สื่อประชำสัมพันธ์ที่ทำให้ท่ำน (1) รับรู้ และทำให้ (2) เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียนเป็น
อย่ำงดี และสื่อสำร/สื่อประชำสัมพันธ์ใ ด ที่ท่ำนคิดว่ำต้องมีกำร (3) ปรับปรุง เป็น 3
อันดับแรก (เรียงลำดับควำมสำคัญแทนด้วยหมำยเลข 1 2 3)
ด้านการรับรู้ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
42.0
ด้านการเข้าใจ คือ ผู้น้าชุมชน/ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
26.0
ด้านที่ต้องปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่รัฐและเอกสารของหน่วยงานจากภาครัฐ
37.0

ประเด็นคำถำม
ร้อยละ
2.4 ท่ำนมีควำมรู้/ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนำบำดำลในเรื่องต่อไปนีมำกน้อยเพียงใด
1. น้าบาดาลที่มีอยู่ในธรรมชาติ
70.0
2. คุณสมบัติของน้าบาดาล
64.0
3. วิธีการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล/การน้าน้าบาดาลมาใช้
59.6
4. การท้า/การก่อสร้างระบบประปาบาดาล
57.2
5. การปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค
58.2
6. การดูแล/บ้ารุงรักษาระบบโรงปรับคุณภาพน้าบาดาล
57.0
7. การผลิตน้าดื่มหมุนเวียนในโรงเรียน
57.8
8. การบริหารจัดการเกี่ยวกับน้าบาดาล
57.8
2.5 ท่ำนเคยพูดคุย/แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประปำบำดำลและระบบปรับปรุง 90.5
คุณภำพนำตำมโครงกำรนีกับผู้อื่นบ้ำง
2.6 ท่ำนเคยพูดคุย/แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประปำบำดำลและระบบปรับปรุง
คุณภำพนำตำมโครงกำรนีกับผู้อื่นบ้ำง 3 อันดับแรกคือ
เจ้าหน้าที่รัฐ
62.0
คนในชุมชน
16.0
ญาติ เพื่อนบ้าน
9.5
ตอนที่ 3 ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์แ ละกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำแหล่งน ำบำดำลเพื่อสนับสนุน นำดื่ม
สะอำดให้กับโรงเรียน
ประเด็นคำถำม
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

ปัจจุบันนักเรียนได้ดื่มนำจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกว่ำ 1 ข้อ) 3 อันดับแรก
ถังน้าดื่มของโรงเรียน
ซือน้าดื่ม
น้าน้าดื่มจากบ้านมาเอง
ปัจจุบันท่ำนใช้นำจำกระบบประปำบำดำลและระบบปรับปรุงคุณภำพนำตำมโครงกำรนี
หรือไม่ (ตอบได้มำกว่ำ 1 ข้อ) 3 อันดับแรก
การบริโภค
การอุปโภค
การเกษตร
ท่ำ นมีค วำมคิด เห็น ต่ อน ำจำกระบบปรั บปรุ งคุ ณ ภำพน ำตำมโครงกำรนี มีคุณ ภำพ/
ลักษณะของนำที่ท่ำนใช้เป็นอย่ำงไรบ้ำง (ตอบได้มำกว่ำ 1 ข้อ)
ใส สะอาด
มีกลิ่นคลอรีน
มีกลิ่นที่ไม่ใช่คลอรีน
ควำมเชื่อมั่นว่ำนำดื่มจำกระบบปรับปรุงคุณภำพนำตำมโครงกำรนี เป็นนำดื่มที่สะอำดเพียงใด
ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ กำรสำรวจและพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำด
ให้กับโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีสุขภำพที่ดี และกำรเจ็บป่วยของนักเรียนในปัจจุบันน้อยลง

ร้อยละ
81.0
43.5
8.5
84.5
65.0
22.5
91.5
8.5
6.0
87.8
95.0

ประเด็นคำถำม
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16

ท่ำ นมี ส่ วนร่ วมกับ ทำงโรงเรี ย นเกี่ ยวกับ กำรส ำรวจและพั ฒนำแหล่ง น ำบำดำลเพื่ อ
สนับสนุนนำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียนหรือไม่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 3 อันดับแรก
ร่วมเป็นกรรมการบริหารจัดการน้า
รักษาความสะอาดระบบปรับปรุงคุณภาพน้า
ดูแล/ซ่อมแซมอุปกรณ์ช้ารุด
ท่ำนเคยเข้ำรับกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำระบบประปำบำดำลและระบบ
ปรับปรุงคุณภำพนำ
ท่ำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำระบบประปำบำดำลและระบบปรับปรุงคุณภำพนำ
หลังจำกได้รับกำรอบรม
ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
โรงเรียนของท่ำนมีกำรจัดตังกลุ่มผู้ใช้นำหรือไม่
โรงเรียนของท่ำนได้ดำเนินกำรจำหน่ำยนำดื่มสะอำดหรือไม่
ปัจจุบันสภำพโดยทั่วไปของระบบประปำบำดำลในโรงเรียนของท่ำน
ปัจจุบันสภำพโดยทั่วไปของระบบปรับปรุงคุณภำพนำโรงเรียนของท่ำน
หลังจำกได้รับโครงกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำด
ให้กับโรงเรียน โรงเรียนของท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึนหรือลดลงต่อเดือนเท่ำใด
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่ำนคิดว่ำโครงกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำดให้กับ
โรงเรียน มีประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคคลภำยในโรงเรียนของท่ำน
ท่ำนคิดว่ำโครงกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งนำบำดำลเพื่อสนับสนุนนำดื่มสะอำดให้กับ
โรงเรียนควรจะดำเนินกำรต่อหรือไม่

ร้อยละ

71.5
64.5
55.0
33.5
80.8
81.4
38.0
35.0
95.5
95.5
26.5
31.5
94.4
93.5

