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Annex IV 
Water Use Questionnaire 
 
In this Annex, two copies of the questionnaire used during the carrying out of 
the interviews in Samaesarn subdistrict are reported, one in english and one 
in thai.    
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WATER USE QUESTIONNAIRE 
 
 
Date: 
Interviewed zone: Chong Samaesarn     
   Nong Ngram Khem     
   Hua Haem      
   Nong Krajong     
 
 
SECTION 1: Housing Characteristics and Socioeconomic. 
 
1. Gender of the respondent:   

Male    
Female    

 
2. Age of the respondent: ………………….  Years 
 
3. Marital status:    

Single            
  Married         
  Others ………………………….. 
 
4. Number of members in the household: 

………………….. adults 
………………….. children 
………………….. working persons 
 

5. Education of the respondent:  
No Education     

  Primary School                                
  Secondary School                 
  University and above            
 
6. Employment status of respondent: 

Full time        
  Part time       
                                 

Working seasonally                                      
Unemployed and looking for a job                   
Unemployed and no looking for a job including housewife  
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7. Employment status of the household head (if is not the respondent): 
Full time        

 Part time                                       
Working seasonally                                      
Unemployed and looking for a job                   
Unemployed and no looking for a job including housewife  
 

8. Occupation of the respondent: 
Agriculturist         
Fishing / Sailing        
Government / State Enterprise worker     
Business / Owned Business      
Private Company worker       
Worker (low wages)       
Homemakers        
Other ……………………………………………………………… 
 

9. Occupation of the household head (if is not the respondent): 
Agriculturist         
Fishing / Sailing        
Government / State Enterprise worker     
Business / Owned Business      
Private Company worker       
Worker (low wages)       
Homemakers        
Other ……………………………………………………………… 

 
10. What is the average monthly income of the household? 

………………………………. bath/month 
 
Under 5,000 bath        
5,000 – 10,000        
10,001 – 20,000        
20,001 – 50,000        
More than 50,000        

 
11. Type of house: 

Single one-story house       
Single two-story house       
Commercial Row house       
Row house         
Others ………………………………………………………………. 
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12. Purpose of the house: 
Only for living        
Living and commercial 
 Laundry service       
 Small restaurant       
 Grocery        
 Wholesaler        
 Others ……………………………………………………… 
 

13. Ownership of the household: 
Owned house        
Rented house        

 
14. How many bathrooms and toilets do you have? 

………………………… bathroom 
………………………… toilet 
 

15. Type of household toilet? 
Pour latrine         
Flushing         
Hole          

 
16. Type of household bathrooms? 

Thai style bathing        
Showers         
Bath tub         

 
17. Do you own the following appliances? 

Water pump         
Washing machine        
Water infiltration        
Water tank         
Sprinkler         
Meter          
 

18. If you have a water tank, what is its storage capacity? 
Capacity ………………………. cubic meters 

Purposes of storage (choose 3) 
Collecting rain water only       
Collecting tap water for emergency use     
Collecting water bought from private water supplier   
Collecting water from own groundwater / shallow well  

If you use the water tank for different purposes, do you mix different 
quality water in the same tank? 

  Yes          
  No          
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19. If you have a meter, do you use it to check the amount of water that do 
you use? 

  Yes          
No          
 

20. What is an average monthly expenses for this household? 
Amount of average monthly expenses ………………… bath / 
month  

 
21. Who is the responsible for water bills in this household? 

Household head        
Spouse         
Sharing         
Others ……………………………………………………… 
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SECTION 2: Water Sources and Water Use Practices 
 
1. From where do you get the water? (Please rank-order from 1 to 3 the 3 

most important water sources starting from 1 as the most important)  
Piped water supply        
Vendors         
Rainwater         
Public shallow wells       
Own shallow wells        
Public groundwater wells       
Own groundwater wells       
Public taps (free of charge)      
Bottled water        
Others …………………………………………………………….. 
 

2. Do you have connection to the piped water supply system? 
Yes           
No          

 
3. If you don’t have connection, would you like to connect to the system? 
  Yes (connect)        

Connection fee is too expensive      
Using other water sources in the household    
Not satisfied with the water quality and services   
Cannot afford to pay monthly service fee    
Far away from main pipe       
Others………………………………………………………………… 

 How much are you willing to pay for the connection fee? 
  ………………………………………………………. Baht. 
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ASK QUESTIONS 4 – 16 IF HOUSEHOLD IS USING PIPED WATER 
 
4. What kind of indoor activities (important) does this household use piped 

water for? 
Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others………………………………………………………………… 

 
5. What kind of outdoor activities (important) does this household use 

piped water for? 
Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Boat washing        
Dog bathing         
Others………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Boat washing        
Dog bathing         
Others………………………………………………………………… 
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6. How many days last week, you did not receive tap water? 
1 day          
2 days         
3 days         
4 days         
More than 4 days        
None (receive water every day)      

 
7. Water pressure in rainy season? 

Low pressure        
Moderate pressure        
High pressure        

 Water pressure in dry season? 
  Low pressure        
  Moderate pressure        
  High pressure        
 
8. How many hours a day in the rainy season there is water on average? 

……………….. hours 
How many hours a day in the dry season there is water on average? 

……………….. hours 
 
9. Do you use a water pump to obtain tap water? 

Yes          
No          

 
10. Are you satisfied with the water quality and services of the water supply 
company? 

Excellent (most satisfied)       
Good (very satisfied)       
Moderate (satisfied)       
Bad (not satisfied)        
Very bad (not satisfied at all)      

 
11. What complaints do you have about the quality and reliability of your 

piped water service? 
Color          
Sediment         
Brackish         
Smell          
Low pressure        
Unreliable service        
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12. Do you know how much do you pay for piped water? 
……………………………….. baht / m3 

 
13. Do you consider necessary to improve your water supply? 

Yes              
No              

14. If you consider necessary to improve your water supply, what is your 
maximum willingness to pay for 1 cubic meter of water from and 
improved water supply? 

……………………………….. baht / m3  
If the answer is 0, could you explain the main reason why you would 
unwilling to pay anything? 

  Connection fee it is too expensive         
  Monthly service fee is too expensive         
  You do not trust in the services of the water supply company    
  Already been using other sources         
  Water should be given at no cost to the public        
  Others …………………………………………………………….. 
 
Ask for water bills. 
 
15. Water district and water user number? (from the bill) 

Address (number and district)……………………………………… 
Water user number …………………………………………………. 

  
16. Total quantity used and month recorded 

Quantity used ………………………………………………………… 
Month …………………………………………………………………. 
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ASK QUESTIONS 17 – 21 IF RESPONDENT IS USING WATER FROM 
PRIVATE VENDORS 
 
17. What kind of indoor activities (important) does this household use water 

from private vendors for? 
Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others ………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others ………………………………………………………………… 

 
18. What kind of outdoor activities (important) does this household use 

water from private vendors for? 
Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Boat washing        
Dog bathing         
Others ………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Boat washing        
Dog bathing         
Others ………………………………………………………………… 
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19. What complaints do you have about the quality of water from private 
vendors? 

Color          
Sediment         
Brackish         
Smell          
Other ………………………………………………………………… 

 
20. How many times last week did you buy water from a private vendor? 

……………………………… times. 
 Do you buy the water always to the same private vendor? 
  Yes          
  No          
 
21. What is the total quantity of water you bought and total amount paid 

last week? 
Quantity ………………………………….. cubic meter 
Amount paid ……………………………... baht 

 
 
ASK QUESTION 22 – 27 IF HOUSEHOLD IS USING WATER FROM 
SHALLOW WELLS 
 
22. What kind of indoor activities (important) does this household use water 

from shallow wells for? 
Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others ………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others ………………………………………………………………… 
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23. What kind of outdoor activities (important) does this household use 
water from shallow wells for? 

Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Dog bathing         
Others ………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Dog bathing         
Others ………………………………………………………………… 

 
24. Does household use wells all year round? 

Month …………………………….. 
 
25. What are the construction costs including the water pump for the well? 

Amount ………………………….. baht 
 

26. Average yearly amount of maintenance for the well? 
Amount ………………………….. baht 

 
27. Water quality of shallow well? 

Colored         
Sediment         
Brackish         
Smell          
Other ………………………………………………………………… 

 
 
ASK QUESTION 28 – 33 IF HOUSEHOLD USES GROUNDWATER WELL 
 
28. What kind of indoor activities (important) does this household use 

groundwater for? 
Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others ………………………………………………………………… 
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In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Bathing / Showering       
Toilet flushing and pouring      
Laundry         
Drinking         
Cooking          
Dishwashing         
House cleaning        
Hair shampoo in salon       
Others ………………………………………………………………… 

 
29. What kind of outdoor activities (important) does this household use 

groundwater for? 
Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Dog bathing         
Others ………………………………………………………………… 

In which activity do you spend the most quantity of water? (Please, 
rank starting from 1 as the activity you spend the most quantity of 
water) 

Car washing         
Plants / trees / lawn watering      
Swimming pool        
Dog bathing         
Others ………………………………………………………………… 

 
30. Does household use wells all year round? 

Month …………………………….. 
 
31. What are the construction costs including the water pump for the well? 

Amount ………………………….. baht 
 

32. Average yearly amount of maintenance for the well? 
Amount ………………………….. baht 
 

33. Water quality of shallow well? 
Colored         
Sediment         
Brackish         
Smell          
Other ………………………………………………………………… 
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34. Does this household buy bottled drinking water? 
Yes          
No          
 

35. Last week, how many bottles did you buy and which was their 
capacity? 

Capacity of the bottle ……………………….. c.c. 
Number of bottles bought ………………….. bottles 

 How much do you pay per bottle? 
Amount per bottle …………………………… baht 

 
36. If this household do not buy bottled water, from where do you get the 

drinking water? 
………………………………………………………………………… 

 
37. How many times a day do you have a shower / bath? 

1          
2          
3          
More than 3         

 How much time do you spend? 
  ……………………………………….. minutes 
 
38. How many times per week do you wash your hair? 

1          
2          
3          
More than 3         

 
39. How many times per day do you clean your teeth? 

1          
2          
3          
More than 3         

   
40. How many times a day do you wash your hands? 

1          
2          
3          
More than 3         

 
41. How many times a day do you flush / pour the toilet? 

…………………………………………….. times 
 
 
 
 
 
 



Recommendations for Water Supply Projects in Developing Countries: A Case Study in Amphoe Sattahip (Thailand) 
Annex IV: Water Use Questionnaire  AIV - 15 
 

 
 

42. Which method do you use to wash your clothes? 
By hand         
Washing Machine        
Laundry         
Other …………………………….. 

 
43. How often do you wash your clothes? 

Every day         
Day after day        
Every 3 days         
Once a week        
Others ………………………….. 

 
44. How many times do you cook per day? 

1          
2          
3          
More than 3         

 
45. How many times a day do you wash your dishes? 

1          
2          
3          
More than 3         

 
46. How often do you clean your house? 

Every day         
Day after day        
Every 3 days         
Once a week        
Other …………………………….. 

 
47. How often do you wash your car? 

Every week         
Every 15 days        
Once a month        
Other ……………………………..  
 

48. How often do you water your plants / tree / lawn? 
Every day         
Day after day        
Every 3 days         
Once a week        
Other …………………………….. 
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49. How often do you change the water of your swimming pool? 
Every week         
Every 15 days        
Once a month        
Other ……………………………..   

 
50. How often do you wash your boat? 

Every week         
Every 15 days        
Once a month        
Other ……………………………..   
 

51. How often do you bath your dog? 
Every day         
Day after day        
Every 3 days         
Once a week        
Other …………………………….. 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัการใชน้าํ 
 
วันที่………………………….. 
พื้นที่ที่สัมภาษณ: 1. บานชองแสมสาร      
   2. บานหนองน้ําเค็ม      
   3. บานหัวแหลม      
   4. บานหนองกระจง      
 
สวนที ่1 คณุลกัษณะของบานและขอมลูทางสงัคมเศรษฐกจิ 
 
1. เพศ 
  ชาย    
  หญิง    
2. อายุ………………… ป 
 
3. สถานภาพ 
  โสด      
  แตงงาน   
  อื่นๆ…………………………………… 
 
4. จํานวนสมาชิกในบาน 
  ผูใหญ………………………….คน 
  เด็ก…………… ……………….คน 
  คนทำงาน……………………..คน 
 
5. การศึกษา 
  ไมไดรับการศึกษา   
  ประถม     
  มัธยม     
  มหาวิทยาลัยหรือสูงกวา  
 
6. สถานะการทำงาน 
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  ทํางานเต็มเวลา        
  ทํางานเปนกะ        

  ทํางานขึ้นกับฤดูกาล       
  ไมไดทํางานและกําลังหางาน      
  ไมไดทํางานและเปนแมบาน      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. สถานะการทํางานของหัวหนาครอบครัว (ถาไมใชผูตอบแบบสอบถาม) 
  ทํางานเต็มเวลา        

  ทํางานเปนกะ        
  ทํางานขึ้นกับฤดูกาล       

  ไมไดทํางานและกําลังหางาน      

  ไมไดทํางานและเปนแมบาน      

 
8. อาชีพ 
  ทำสวน         
  ทำประมง        

รัฐบาล         
  ธุรกิจสวนตัว        
  บริษัทเอกชน        
  คนงาน(คาแรงนอย)       
  คนดูแลบาน        

  อื่นๆ………………………………………………………………….. 
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9. อาชีพของหัวหนาครอบครัว 
  ทำสวน         
  ทำประมง        

รัฐบาล         

  ธุรกิจสวนตัว        

  บริษัทเอกชน        
  คนงาน(คาแรงนอย)       
  คนดูแลบาน        

  อื่นๆ………………………………………………………………….. 
 
10. รายไดเฉลี่ยของครอบครวั…………………………..……………..บาทตอเดือน 
  ต่ํากวา 5,000        
  5,000 - 10,000       

10,001 - 20,000       
20,001 – 50,000       
มากกวา 50,000        
 

11. ชนิดของบาน 
  บานชั้นเดียว        

บานสองชั้น        
ตึกแถวสําหรับคาขายและอาศัย      

ตึกแถวสําหรับอาศัยอยางเดียว      
อื่นๆ………………………………………………………………..   

  
 

12. วัตถุประสงคในการอยูบาน 
พักอาศัยอยางเดียว       
พักอาศัยและคาขาย 

 ซักรีด         
 รานอาหาร        
 รานขายของชํา        
 รานขายสง        



Recommendations for Water Supply Projects in Developing Countries: A Case Study in Amphoe Sattahip (Thailand) 
Annex IV: Water Use Questionnaire  AIV - 20 
 

 
 

 อื่นๆ………………………………………………………………….. 
 

13. สถานะภาพของคนที่อาศัยในบาน 
จาของบาน        

เชาอยู         

 
14. จํานวนหองน้ําและหองอาบน้ํา 
  หองอาบน้ํา……………………………..หอง 
  หองสวม………………………………...หอง 
 
15. ชนิดของหองน้ํา 
  สวมซึม         
  ชักโครก         

สวมหลุม        

 
16. ชนิดของหองอาบน้ํา 
  ใชขันตักอาบ        
  ฝกบัว         
  อางอาบนํ้า        

 
17. อุปกรณที่มี 
  ปมนํ้า         
  เครื่องซักผา        
  เครื่องกรองน้ํา        

  แทงคนํ้า        
  สปริงเกอร        
  มิเตอรนํ้า        

 
18. ถามีถังเก็บนํ้า  
ถังนํ้าบรรจุนํ้าได……………………………………………เมตร3 
 วัตถุประสงคในการเก็บ 
  เก็บนํ้าฝน        
  เก็บนํ้ากอกสําหรับใชในยามฉุกเฉิน     
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  เก็บนํ้าที่ซ้ือจากบริษัทเอกชน      

  เก็บนํ้าบอ        
 ถาคุณใชนํ้าที่เก็บไวในกิจกรรมที่แตกตางกัน คุณผสมน้ําที่เก็บในถังเดัยวกัน  

หรือคุณมีถังเก็บนํ้าหลายชนิด 
ใช         
ไมใช         
 

 
19. ถามีมาตรวัดนํ้า  คุณจะใชวัดปริมาณนํ้าที่ใชไปหรือไม 
  ใช         

  ไมใช         

 
20.
 คาใชจายทั้งหมด……………………………………………………บาทตอเดือ
น 
 
21. ใครเปนคนจายคานํ้าภายในบาน 
  หัวหนาครอบครัว       
  สามีหรือภรรยา        

  ชวยกันออกทั้งบาน       

  อื่นๆ…………………………………………………………………... 
 

สวนที ่2 แหลงน้าํและการใชน้าํ 
 

1. คุณใชนํ้าจากแหลงใดบาง และใชนํ้าจากแหลงใดมากที่สุด (กรุณาเรียงลําดับ 
มากที่สุดคือ 1 และนอยที่สุดคือ 3) 

  น้ําประปา        

  น้ําที่เรขาย        
นํ้าฝน         
นํ้าจากแหลงนํ้าตื้นสาธารณะ      

นํ้าจากบอนํ้าตื้นๆในบาน      
นํ้าบอสาธารณะ        
นํ้าบอสวนตัว        
นํ้ากอกสาธารณะ       
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นํ้าขวด         
อื่นๆ………………………………………………………………  
 

2. ระบบทอนํ้าประปาไปถึงบานคุณหรือไม 
  ใช         

ไม         

 
3. ถาระบบทอนํ้าประปาเขาไมถึงบานคุณ 

คุณตองการใหระบบทอนํ้าประปาเขาถึงบานคุณหรือไม 
 ตองการ        
 ไมตองการ เพราะ   

วางคาระบบทอแพง      
  ใชแหลงนํ้าอื่นทดแทน      
  คุณภาพน้ําและบริการไมดี     
  ไมสามารถจายคานํ้าและบริการเปนรายเดือนได   
  ไกลจากทอหลัก       

 อื่นๆ …………………………………………………………….. 
คุณสามารถที่จายเงินคาติดตั้งทอประปาไดเทาไร………………………………

บาท       
 
คาํถามที ่4 – 16 ถาแตละบานใชน้าํประปา 
 

4. คุณคิดวากิจกรรมใดในบานที่ทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าจากทอประปามาก 
อาบนํ้า          
เขาหองน้ํา        
ซักรีด         
ดื่ม         

ทำอาหาร        

ลางจาน        
ทําความสะอาดบาน       
สระผม          
อื่นๆ…………………………………………………………………... 
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และกิจกรรมใดในบานที่ทําใหสูญเสียนํ้ามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด (1คือสญูเสียมากที่สุด) 

อาบนํ้า         
เขาหองน้ํา        

ซักรีด         

ดื่ม         
ทำอาหาร        

ลางจาน        
ทําความสะอาดบาน       

สระผม         

อื่นๆ…………………………………………………………………... 
 

5. กิจกรรมนอกบานชนิดใดที่คิดวามีการใชนํ้าจากทอประปามาก 
ลางรถ         

รดน้ําตนไม        
สระวายน้ํา        

ลางเรือ         
ทําความสะอาดสุนัข       

อื่นๆ…………………………………………………………………... 
และกิจกรรมใดที่คุณคิดวาใชนํ้ามากที่สุด (เรียงลําดับจากมากที่สุดเปน 1 
ถึงนอยที่สุดเปน5)  

ลางรถ          
รดน้ําตนไม        
สระวายน้ํา        
ลางเรือ         
ทําความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ…………………………………………………………………... 
 

6. น้ํากอกไมไหลสวนใหญเปนเวลากี่วัน 
1 วัน         
2 วัน         
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3 วัน         
4 วัน         
มากกวา 4 วัน        
ไดรับนํ้าทุกวัน        

 
7. ความดันนํ้าในฤดูฝนเปนอยางไร 

ความดันต่ํา        
ความดันปานกลาง       

ความดันสูง        

  และความดันในฤดูรอน 
ความดันต่ํา        

ความดันปานกลาง       

ความดันสูง        
 

8. ในฤดูฝนน้ําประปาจะไหลเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอวัน ………………………………… 
ในฤดูรอนน้ําประปาไหลเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอวัน…………………………………. 
 

9.    คุณใชปมพนํ้าเพื่อเก็บนํ้าประปาหรือไม 
  ใช         

  ไมใช         

10. คุณคิดวาคณุภาพและการบริการของการประปาเปนอยางไร 
  ดีมาก          
  ดี         

  พอใช         

  ไมดี         
  แยมาก         

 
11. น้ําประปามีสิ่งปนเปอนตอไปนี้หรือไม 
  สี         
  ตะกอน          
  น้ํากรอย        
  กลิ่น         
  ความดันนํ้าต่ํา        
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  การบริการไมดี        
 

12. คุณจายคานํ้าประปาเทาไหรตอ เมตร3……………………………………….. 
 
13. คุณคิดวาจําเปนหรือไมที่ตองปรับปรุงระบบน้ําประปา 
  จําเปน         
  ไมจําเปน        

 
14. ถามีการปรับปรุงระบบน้ําประปาและราคาน้ําสูงขึ้น 

คุณเต็มใจที่จะจายไดคิวบิกเมตรละเทาใด  
……………………………………………….บาท 

 ถาไมยินดีจายเลย เนื่องจากเหตุผลใด 
  คาใชจายในการติดตั้งระบบน้ําน้ันสูงเกินไป    
  คาใชบริการตอเดือนนั้นสูงเกินไป     
  คุณไมเชื่อในบริการจายน้ําประปาของบริษัท    
  คุณมีแหลงบริการน้ําที่อื่นใหบริการแลว    

  
  คุณคิดวานํ้าควรไมคิดคาบริการสําหรับสาธารณะ   
  อื่นๆ……………………………………………………………………. 
 
ถามเกีย่วกบับลิคาน้าํ 
 

15. หมายเลขของผูใชนํ้าและเขตของการใชนํ้า 
  ที่อยู (บานเลขที ่ และ ตําบล) 
…………………………………………………... 
 
 หมายเลขผูใชนํ้า………………………………………………………………
…... 
16. ปริมาณนํ้าทั้งหมดที่ใชในแตละเดือน 
 
 ปริมาณนํ้าที่ใช…………………………………………………………………
… 
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 เดือน………………………………………………………………………….…
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํถามขอที ่17 – 21 ถาใชน้ําประปาจากการเรขายของเอกชน 
 
17.คุณคิดวากิจกรรมใดในบานที่ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองน้ําที่ซ้ือมาจากการเรขายของเ
อกชน 

อาบนํ้า          
เขาหองน้ํา        

ซักรีด         

ดื่ม         

ทำอาหาร        

ลางจาน        
ทําความสะอาดบาน       

สระผม         

อื่นๆ…………………………………………………………………... 
 และกิจกรรมใดในบานที่ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองนํ้ามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด  
(1คือสิ้นเปลอืงมากที่สุด) 

อาบนํ้า         
เขาหองน้ํา        
ซักรีด         
ดื่ม         
ทำอาหาร        
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ลางจาน        

ทําความสะอาดบาน       

สระผม         

อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 

18. กิจกรรมนอกบานชนิดใดที่คดิวามีการใชนํ้าที่ซ้ือมาจากการเรขายของเอกชนมาก 
ลางรถ         
รดน้ําตนไม        

สระวายน้ํา        
ลางเรือ         
ทำความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ……………………………………………………………… 

และกิจกรรมใดที่คุณคิดวาใชนํ้ามากที่สุด (เรียงลําดับจากมากที่สุดเปน 1 
ถึงนอยที่สุดเปน5)  

ลางรถ         

รดน้ําตนไม        
สระวายน้ํา        
ลางเรือ        

  
ทําความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ…………………………………………………………………... 

 
19. น้ําประปามีสิ่งปนเปอนตอไปนี้หรือไม 
  สี         
  ตะกอน         
  น้ํากรอย        
  กลิ่น         
  อื่นๆ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
20. คุณซ้ือนํ้าจากเอกชนกี่ครั้งเมื่อสัปดาหที่แลว……………………………………

….ครั้ง 
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คุณซ้ือนํ้ารถจากเจาเดียกันเสมอหรือไม 
 ใช         
 ไมใช           
  

21. ปริมาณนํ้าที่คุณซ้ือและจายคานํ้าในแตละอาทิตย 
  ปริมาณนํ้าที่ซ้ือ 
……………………………………………………………. เมตร3 

 
 คาใชจาย…………………………………………………………………….บา
ท 
 
ขอ 22 – 27 ถาใชน้าํจากบอน้ําตืน้ๆ (Shallow well) 
 
22. คุณคิดวากิจกรรมใดในบานที่ทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าจากบอนํ้าตื้นๆ มาก 

อาบนํ้า         
เขาหองน้ํา        
ซักรีด         
ดื่ม         
ทำอาหาร        
ลางจาน         
ทําความสะอาดบาน       
สระผม         
อื่นๆ…………………………………………………………………... 

และกิจกรรมใดในบานที่ทําใหสูญเสียนํ้ามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด 
(1คือสูญเสียมากที่สุด) 

อาบนํ้า         
เขาหองน้ํา        
ซักรีด         
ดื่ม         
ทำอาหาร        
ลางจาน         
ทําความสะอาดบาน       
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สระผม         
อื่นๆ………………………………………………………………….. 
 

23. กิจกรรมนอกบานชนิดใดที่คิดวามีการใชนํ้าจากบอนํ้าตื้นๆมาก 
ลางรถ         
รดน้ําตนไม        
สระวายน้ํา        
ลางเรือ        

  
ทําความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ……………………………………………………………… 

และกิจกรรมใดที่คุณคิดวาใชนํ้ามากที่สุด (เรียงลําดับจากมากที่สุดเปน 1 
ถึงนอยที่สุดเปน5)  

ลางรถ         
รดน้ําตนไม        
สระวายน้ํา        
ลางเรือ        

  
ทําความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 

24. คุณใชบอนํ้าน้ีตลอดปหรอืไม (เดือนอะไร) 
  เดือน………………………………………………………… 

25.
 คาใชจายในการติดตั้งปมพนํ้าและการกอสรางรวมคาดูแลรักษา………………
บาท 
 
26. คาดูแลรักษาบอตอป 
………………………………………………………………….บาท 
 
27. น้ําประปามีสิ่งปนเปอนตอไปนี้หรือไม 
  สี         
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  ตะกอน         
  น้ํากรอย        
  กลิ่น         
  อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 
ถามขอ 28 – 33 ถาใชน้าํจากบอใตดนิ (Groundwater well) 
 
28. คุณคิดวากิจกรรมใดในบานที่ทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าจากบอใตดินมาก 

อาบนํ้า         
เขาหองน้ํา        
ซักรีด         
ดื่ม         
ทำอาหาร        
ลางจาน         
ทําความสะอาดบาน       
สระผม         
อื่นๆ…………………………………………………………………… 

และกิจกรรมใดในบานที่ทําใหสูญเสียนํ้ามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด 
(1คือสูญเสียมากที่สุด) 

อาบนํ้า         
เขาหองน้ํา        
ซักรีด         
ดื่ม         
ทำอาหาร        
ลางจาน         
ทําความสะอาดบาน       
สระผม         
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 

29. กิจกรรมนอกบานชนิดใดที่คิดวามีการใชนํ้าจากบอใตดินมาก 
ลางรถ         
รดน้ําตนไม        
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สระวายน้ํา        
ลางเรือ        

  
ทําความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ…………………………………………………………………… 

และกิจกรรมใดที่คุณคิดวาใชนํ้ามากที่สุด (เรียงลําดับจากมากที่สุดเปน 1 
ถึงนอยที่สุดเปน5)  

ลางรถ         
รดน้ําตนไม        
สระวายน้ํา        
ลางเรือ        

  
ทําความสะอาดสุนัข       
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 

30. คุณใชบอนํ้าน้ีตลอดปหรอืไม 
  เดือน…………………………………………… 
 
31.
 คาใชจายในการติดตั้งปมนํ้าและการกอสราง…………………………………
……บาท 
 
32. คาดูแลรักษาบอตอป 
………………………………………….………………………บาท 
 
33. น้ําประปามีสิ่งปนเปอนตอไปนี้หรือไม 

 สี         
 ตะกอน         
 นํ้ากรอย        
 กลิ่น         
 อื่นๆ………………………………………………………………………
…….. 
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34. คุณซ้ือนํ้าบรรจุขวดหรือไม 

 ซ้ือ         
 ไมซ้ือ         

 
35. เมื่ออาทิตยที่แลวคุณซ้ือนํ้าบรรจุขวดปริมาณเทาใดและแตละขวดบรรจุไดเทาไหร 
  ขนาดบรรจุ 
……………………………………………………………………..ซีซี 
 
 จำนวนขวด…………………………………………………………………….ข
วด 
  น้ําขวดละเทาใด 
……………………………..……………………………….บาท 
 
36.
 ถาคุณไมซ้ือนํ้าบรรจุขวดคุณนํานํ้าจากที่ไหนมาใช……………………...……
……… 
 
37. คุณอาบน้ําวันละกี่ครั้ง 
  1 ครั้ง         

 2 ครั้ง         
 3 ครั้ง         
 มากกวา 3 ครั้ง       
  

    อาบน้ําแตละครั้งใชเวลาเทาใด 
…………………………………………………….นาที 
 
38. คุณสระผมอาทิตยละกี่ครั้ง    

 1 ครั้ง         
 2 ครั้ง         
 3 ครั้ง         
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 มากกวา 3 ครั้ง       
  
 

39. คุณแปรงฟนวันละกี่ครั้ง 
 1 ครั้ง         
 2 ครั้ง         
 3 ครั้ง         
 มากกวา 3 ครั้ง       
  
 

40. คุณลางมือวันละกี่ครั้ง 
 1 ครั้ง         
 2 ครั้ง         
 3 ครั้ง         
 มากกวา 3 ครั้ง       
  
 

41.
 คุณกดชักโครกวันละกี่ครั้งตอวัน………………………………………………
……..ครั้ง 
 
42. คุณซักผาดวยวิธีใด 

 ซักมือ         
 เครื่องซักผา        
 รานซักรีด        
 อื่นๆ 
…………………………………………………………………………... 
 

43. คุณซักผาบอยแคไหน 
 ทุกวัน         
 วันเวนวัน        
 ทุก 3 วัน        



Recommendations for Water Supply Projects in Developing Countries: A Case Study in Amphoe Sattahip (Thailand) 
Annex IV: Water Use Questionnaire  AIV - 34 
 

 
 

 อาทิตยละครั้ง        
 อื่นๆ 
……………………………………………………………………………….. 
 

44. คุณทําอาหารวันละกี่ครั้ง  
 1 ครั้ง         
 2 ครั้ง         
 3 ครั้ง         
 มากกวา 3 ครั้ง       
  
 

45. คุณลางจานวันละกี่ครั้ง 
 1 ครั้ง         
 2 ครั้ง         
 3 ครั้ง         
 มากกวา 3 ครั้ง        

  
46. คุณทําความสะอาดบานบอยแคไหน 

 ทุกวัน         
วันเวนวัน        
ทุก 3 วัน        
สัปดาหละครัง้        
อื่นๆ……………………………………………………………………. 
 

47. คุณลางรถบอยแคไหน 
ทุกสัปดาห        
ทุก 15วัน        
เดือนละครั้ง        
อื่นๆ……………………………………………………………………. 
 

48. คุณรดนํ้าตนไมบอยแคไหน 
 ทุกวัน         
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วันเวนวัน        
ทุก 3 วัน        
สัปดาหละครัง้        
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 
 

 
 
49. คุณเปลี่ยนน้ําสระวายน้ําบอยแคไหน 

ทุกสัปดาห        
ทุก 15วัน        
เดือนละครั้ง        
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 

50. คุณลางเรือบอยแคไหน 
ทุกสัปดาห        
ทุก 15วัน        
เดือนละครั้ง        
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
 

51. คุณอาบน้ําสุนัขบอยแคไหน 
 ทุกวัน         

วันเวนวัน        
ทุก 3 วัน        
สัปดาหละครัง้        
อื่นๆ…………………………………………………………………… 
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