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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มวีัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความสำคัญ ความเปนมาและความพึงพอใจการใชหองน้ำใน

โรงเรียนบุงคลานคร และสำรวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร 
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 โรงเรียนบุงคลานคร จำนวน 50 คนไดมาโดยการสุมของคณะ
ผูจัดทำรายงาน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบสำรวจความพึงพอใจการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร จำนวน 
1 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ยรอยละหรือเปอรเซน็ตามขอคิดเห็น 
 
ผลการศึกษาพบวา 
 

                       
                       รายการประเมิน 

 
คาเฉลี่ย 

 
รอยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
1.หองน้ำมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย 2 48 ปานกลาง 

2.หองน้ำมีความสะอาดนาใช 1 50 นอย 
3.อุปกรณอำนวยความสะดวกในหองน้ำ ครบครัน เชน ทิชชู ขันน้ำ 1 65 นอย 
4.ถังขยะที่วางไวบริเวณหองน้ำในจุดตางๆมีเพียงพอ 3 45 มาก 

5.การใหเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆบริเวณผนังหองน้ำ 1 97 นอย 
6.สภาพประตู กลอนประตู กอกน้ำ มีความคงทนเพียงใด 2 49 ปานกลาง 
7.หองน้ำบริเวณตางๆมีน้ำไหลอยูเสมอ 3 50 มาก 
8.ฝาผนังของหองนำมักถูกขีดเขียนดวยขอความที่หยาบคาย 1 50 นอย 

9.จำนวนหองน้ำมีเพียงพอตอการใช 2 46 ปานกลาง 

10.การตกแตงหองน้ำที่ทันสมัย 1 42 นอย 
                                                                         รวม 17 

                                                                รวมทั้งฉบับ 1.7 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเปนมา และความสำคัญ 
 เนื่องจากดิฉันไดคิดวาหองน้ำเปนสถานท่ีสำคัญเปนสถานที่ที่สรางไวสำหรับถายอุจจาระปสสาวะ
โดยเฉพาะ และอยากใหหองน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงคิดแนวทางการแกไขปญหาตางๆ เชน กลิ่นเหม็นใน
หองน้ำ เปนตน และเพ่ือใหผูที่ใชบริการหองน้ำเกิดความพึงพอใจ 
  หองน้ำเปนสิ่งท่ีทุกคนใชเปนประจำ โดยอยางยิ่งหองน้ำสาธารณะ  หองน้ำโรงเรียน  หองน้ำที่กลาวมานี้
เปนสถานที่ที่มีบุคคลใชเยอะ จึงทำใหเกิดปญหามากมาย โดยเฉพาะความสกปรก สวนใหญมีสาเหตุมาจากขยะ
หรือตัวผูใชเอง ดังนั้นผูจัดทำจึงไดหาวิธีการแกไขโดยการเก็บขยะตามจุดตางๆ เพ่ือที่จะทำใหหองน้ำสะอาดและ
สามารถทำใหผูใชอยากใชหองน้ำมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.เพ่ือศึกษาความสำคัญและความเปนมาของหองน้ำ 
 2.เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบุงคลานคร ในการใชหองน้ำใน
โรงเรียนบุงคลานคร 
 3.เพ่ือทราบถึงขอควรปรับปรุง 

ขอบเขตของการศกึษา 
กลุมประชากร 
 นักเรียนโรงเรียนบุงคลานคร จังหวัดบึงกาฬ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่2 โรงเรียนบุงคลานคร ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 50คน 
เนื้อหาที่ใชในการศึกษา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเปนเนื้อหาที่เลือกจากสิ่งแวดลอมในโรงเรียนบุงคลานคร 
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตวันที่ 3 เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 
3 เดือนกุมภาพันธ 2564 
สมมติฐานการศึกษา 
 หองน้ำจะสะอาดยิ่งขึ้นไมมีรอยขีดเขียนจะเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการหองน้ำ  และหองน้ำจะมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
นิยามศัพทเฉพาะ 
ความพึง หมายถึง ภาวะของอารมณ ความรูสึกรวม ของบุคคลท่ีมีตอ การเรียนรู ประสบการณที่เกิดจากแรงจูงใจ 
สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปน และนามธรรม  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
        1.ไดทราบความสำคัญและความเปนมาของหองน้ำ 
        2.ไดทราบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบุงคลานคร ในการใชหองน้ำในโรงเรียน
บุงคลานคร 



2 
 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงเนื้อหาของเอกสารงานวิจัย
ออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1  ความหมายของหองน้ำ 
   1.2 ความสำคัญของหองน้ำ 
   1.3 การใชหองน้ำ-หองสวมอยางถูกวิธี 
ความหมายของหองน้ำ 
                   หองน้ำ คือ หนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขาดไมไดในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแตตื่น นอน
จนถึงเขานอน  หองน้ำที่สะอาดนาใชนั้นไมควรมีกลิ่นเหม็น ไมมีคราบสกปรก ไมวาจะเปนพ้ืนหอง  ผนังหองหรือ
สุขภัณฑตางๆ เชน โถสวม ที่รองนั่ง สายฉีดน้ำชำระ อางลางหนา ฯลฯ แตคุณรูหรือไมวาหองน้ำที่คุณคดิวาสะอาด 
ไมไดสะอาดปลอดภัยอยางที่ตาเห็น จากผลการวิจัยของบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป(ประเทศไทย) จำกัด 
เผยใหเห็นวาทุกหองน้ำที่เห็นวาสะอาดนั้น แฝง ไปดวยจุลินทรีย และเชื้อราที่อาจที่เปนเชื้อโรคและกอใหเกิดโรค
ได  
 
ความสำคัญของหองน้ำ 
                    หองน้ำในบทความนี้เปนความหมายทั่วไปซึ่งหมายถึง "หองสวม"  ซึ่งแยกเปนหองถาย
อุจจาระ  และที่ถายปสสาวะ หรือเรียกรวมๆวาหองสวม นอกจากนั้นยังหมายถึงหองอาบน้ำ และอางลางมือดวย 
แตในการออกกฎกระทรวงไดจำแนกประเภทไวสำหรับการควบคุมและการจัดสวัสดิการเก่ียวกับหองน้ำและหอง
สวมไวโดยเฉพาะความสำคัญและความจำเปนของหองน้ำเปนท่ีทราบโดยทั่วกัน 
               1. มีความสะอาด คุณภาพของหองน้ำวัดไดจากความสะอาดของหองน้ำ ทั้งที่สัมผัสไดดวยการเห็น
และการไดกลิ่น และการใชน้ำยาเคมีสำหรับฆาเชื้อโรคและทำความสะอาดเปนสิ่งที่จำเปนตองทำเปนระยะและ
ตอเนื่องเสมอในแตละวัน 
               2. อุปกรณหองน้ำที่มีคุณภาพ ไดแก โถสวม อางลางมือ กอกน้ำและสายฉีดชำระ เปนตน ควรเปน
อุปกรณที่มีความคงทน มีมาตรฐานสำหรับการใชงานสาธารณะได ซึ่งจะแตกตางจากอุปกรณที่ออกหรับการใชงาน
ในบานเรือนหรืออาคารที่พักอาศัย การซอมบำรุงอุปกรณใหสามารถใชงานได 
               3. มีความปลอดภัย หองน้ำในสถานศึกษาอาจถูกใชเปนที่สำหรับการกระทำผิดตางๆ การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย เชน แสงสวางที่เพียงพอ ไมอยูในที่เปลี่ยว เปนมุมอับหรือไกลเกินไป 
               4.มแีหลงจายน้ำเพียงพอ แรงดันของน้ำและปริมาณของน้ำสำหรับหองน้ำตองเพียงพอ โรงเรียนบาง
โรงเรียนจำนวนมากไมสามารถใหบริการหองน้ำไดถึงแมจะมีหองน้ำก็ตาม เพราะขาดแหลงจายน้ำไดตลอดเวลาที่
เปดเรียน หรือตลอดทั้งปการศึกษา ปริมาณน้ำยังเปนปจจัยสำคัญโยงไปถึงความสะอาดของหองน้ำอีกดวย 
5. มีระบบระบายน้ำเสีย และการระบายอากาศที่ดีและการอุดตันของทอระบายน้ำเปนปญหาที่พบบอยของหองน้ำ 
การออกแบบระบบการระบายน้ำเสีย การถายเทอากาศและการใชมาตรการปองกันการอุดตันของ
ทอ                   
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การใชหองน้ำ-หองสวมอยางถูกวิธี 
               สำหรับนักเรียนจะแยกเปนหองน้ำหญิง - หองน้ำชาย ออกจากกันเปนแตละหลัง   ซึ่งนักเรียนทกุคน
จะตองชวยกันรักษารักษาความสะอาด  และถือเปนหนาที่จะตองทำเพ่ือใหการใชหองน้ำ - หองสวม ถูก
สุขลักษณะ ควรปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้                  
               1.ราดน้ำ เพ่ือทำความสะอาดโถสวมหลังจากใชแลวทุกครั้ง 
               2.ผาอนามัยที่ใชแลว ควรหอใหมิดชิดกอนทิ้งลงขยะที่ทางโรงเรียนจัดไวให อยาทิ้งลงในโถสวมเปนอัน
ขาด เพราะอาจจะทำใหสวมอุดตัน       
               3.แตงกายใหเรียบรอยกอนออกจากหองสวม 
               4.ไมขีดเขียนขอความใหเลอะเทอะ หรือเขียนคำหยาบ 
               5.เมื่อเขาสวมเสร็จเรียบรอยแลว ควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 
               6.เมื่อพบวาน้ำเต็มถังหรือภาชนะ ควรรีบปดกอกทันที ไมควรปลอยใหน้ำไหลทิ้งโดยเปลาประโยชน 
               7.ควรฝกตนเองในการเขาหองน้ำใหเปนเวลาจนเปนกิจนิสัยที่ถูกตอง 
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  บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศกึษาไดทำการศึกษาและสรางแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนบุงคลานคร ในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
 
ระเบียบที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาใชรูปแบบการสำรวจ สืบคนขอมูล จากอินเทอรเน็ต และตอบแบบสอบถาม 
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 
 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบุงคลานคร  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน เพ่ือตอบแบบสำรวจที่สรางขึ้น 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสำรวจ 1 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                            
 1.ออกแบบสำรวจ เรื่อง ความพึงพอใจในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานครโดยขอคำแนะนำจากคุณครู
อภิสิทธิ์ ศรีหาพล และคุณครูธนาวัฒน คำศิริ โดยเตรียมรางคำถาม มีลักษณะเปนคำถามจำนวน 10 ขอ เปนแบบ
มาตราสวนประมาณ 3 ระดับ คือ 
 
 3 หมายถึง  พอใจมาก 
 2 หมายถึง  พอใจปานกลาง 
 1 หมายถึง  พอใจนอย 
 
 การพิจารณาคาเฉลี่ย จะใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย2.51 – 3.00 หมายถึง  พอใจมาก 
 คาเฉลี่ย1.51 – 2.50 หมายถึง  พอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย1.00 – 1.50  หมายถึง  พอใจนอย 
  
 2.สรางแบบสำรวจ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร โดยขอ
คำแนะนำจากคุณครูอภิสิทธ์ิ ศรีหาพล และคุณครูธนาวัฒน คำศิริ จากนั้นนำมาปรับปรุงแกไข  
  
 3.นำแบบสำรวจ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร ที่แกไข ปรับปรุง
แลวใหกลุมตวัอยางประเมิน หลังจากนั้นนำผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย 
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วิธีดำเนินการศึกษา  
ผูศึกษาไดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. กำหนดเรื่องท่ีจะศึกษา โดยสมาชิกทั้ง 6 คน ประชุมรวมกันและรวมกันคดิและวางแผนวาจะศึกษา
เรื่องใด 
 2. สำรวจปญหาที่พบในหมูบาน สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
 3. เลือกเรื่องที่จะศึกษา  
 4. ศกึษาแนวคิดในการแกไขปญหา 
 5. ตั้งชื่อเรื่อง 
 6. สมาชิกทั้ง 6 คนในกลุม พบครูผูสอนเพ่ือปรึกษา วางแผนและรับฟงความคิดเห็น ปรับปรุงแกไข 
 7. เขียนความสำคัญความเปนมา วัตถุประสงค สมมติฐานขอบเขตการสำรวจและ     
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั โดยสืบขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 8. สรางเครื่องมือ ที่เปนแบบสำรวจ จำนวน 10 ขอ 
 9. นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 10. รวบรวมขอมูล 
 11. วิเคราะหขอมูล 
 12. สรุปการศึกษา 
 13. นำเสนอและนำสง 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.นำแบบสำรวจทั้งหมดที่ตอบโดยนักเรียนกลุมตัวอยาง มาหาคาคะแนน 
สถิติที่ใชในการศึกษา 
 สถิติที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ คือ การหาคาเฉลี่ยคิดเปน รอยละ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นที่ 2 โรงเรียนบุงคลานคร ไดผลดังนี้ 
 ตารางที่ 1  แสดงผลระดับคะแนนประเมนิ เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการ
ใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร 
 

                       
รายการ 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.หองน้ำมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย 45% 48% 7% 
2.หองน้ำมีความสะอาดนาใช 15% 35% 50% 
3.อุปกรณอำนวยความสะดวกในหองน้ำ ครบครัน เชน ทิชชู ขันน้ำ 9% 26% 65% 
4.ถังขยะที่วางไวบริเวณหองน้ำในจุดตางๆมีเพียงพอ 45% 40% 15% 
5.การใหเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆบริเวณผนังหองน้ำ 4% 3% 97% 
6.สภาพประตู กลอนประตู กอกน้ำ มีความคงทนเพียงใด 40% 49% 11% 
7.หองน้ำบริเวณตางๆมีน้ำไหลอยูเสมอ 50% 42% 8% 

8.ฝาผนังของหองนำมักถูกขีดเขียนดวยขอความที่หยาบคาย 12% 38% 50% 
9.จำนวนหองน้ำมีเพียงพอตอการใช 30% 46% 24% 
10.การตกแตงหองน้ำที่ทันสมัย 18% 40% 42% 

จากตารางที่ 1 การใหเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆบริเวณผนังหองน้ำอยูในระดับ 1 อุปกรณอำนวยความสะดวกใน
หองน้ำ ครบครัน เชน ทิชชู ขันน้ำอยูในระดับ 1 ฝาผนังของหองนำมักถูกขีดเขียนดวยขอความที่หยาบคาย 
อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ97,65,50 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชหองน้ำใน
โรงเรียนบุงคลานคร 
  

                       
                       รายการประเมิน 

 
คาเฉลี่ย 

 
รอยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
1.หองน้ำมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย 2 48 ปานกลาง 

2.หองน้ำมีความสะอาดนาใช 1 50 นอย 
3.อุปกรณอำนวยความสะดวกในหองน้ำ ครบครัน เชน ทิชชู ขันน้ำ 1 65 นอย 
4.ถังขยะที่วางไวบริเวณหองน้ำในจุดตางๆมีเพียงพอ 3 45 มาก 

5.การใหเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆบริเวณผนังหองน้ำ 1 97 นอย 
6.สภาพประตู กลอนประตู กอกน้ำ มีความคงทนเพียงใด 2 49 ปานกลาง 
7.หองน้ำบริเวณตางๆมีน้ำไหลอยูเสมอ 3 50 มาก 
8.ฝาผนังของหองนำมักถูกขีดเขียนดวยขอความที่หยาบคาย 1 50 นอย 

9.จำนวนหองน้ำมีเพียงพอตอการใช 2 46 ปานกลาง 

10.การตกแตงหองน้ำที่ทันสมัย 1 42 นอย 
                                                                         รวม 17 

                                                                รวมทั้งฉบับ 1.7 

         จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจ ในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุง
คลานคร อยูในระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง  คาเฉลี่ย 1.7 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเนอแนะ 

  
 จากการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชหองน้ำใน
โรงเรียนบุงคลานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.เพ่ือศึกษาความสำคัญและความเปนมาของหองน้ำ 
 2.เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบุงคลานคร ในการใชหองน้ำใน
โรงเรียนบุงคลานคร 
 3.เพ่ือทราบถึงขอควรปรับปรุง 
สมมติฐานการศึกษา 
 หองน้ำจะสะอาดยิ่งขึ้นไมมีรอยขีดเขียนจะเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการหองน้ำ  และหองน้ำจะมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
        1.ไดทราบความสำคัญและความเปนมาของหองน้ำ 
        2.ไดทราบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบุงคลานคร ในการใชหองน้ำในโรงเรียน
บุงคลานคร 
ขอบเขตของการศึกษา  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนที่ทางผูศึกษาไดเลือกระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนบุงคลานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 50 คน 
 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตวันที่ 3 เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 3 
เดือนกุมภาพันธ 2564 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสำรวจ จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาที่มีตอการศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชหองน้ำใน
โรงเรียนบุงคลานครอยูในระดับคุณภาพคือ พอใจปานกลาง  
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การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร 
พบวาทุกคนมีความมีความพึงพอใจ อยูในระดับ พอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 97% 
 
ขอเสนอแนะ 
การจัดทำรายงาน เรื่อง ความสกปรกของหองน้ำ มีขอเสนอแนะดังนี้ ดังนี้ 
                1.เลือกแหลงขอมูลตางๆจากหลายๆแหลง 
                2.ศึกษาขอมูลใหละเอียด 
                3.ตรวจสอบงานใหดีๆกอนที่จะสงงาน 
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รายการ 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.หองน้ำมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย    
2.หองน้ำมีความสะอาดนาใช    
3.อุปกรณอำนวยความสะดวกในหองน้ำ ครบครัน เชน ทิชชู ขันน้ำ    
4.ถังขยะที่วางไวบริเวณหองน้ำในจุดตางๆมีเพียงพอ    
5.การใหเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆบริเวณผนังหองน้ำ    
6.สภาพประตู กลอนประตู กอกน้ำ มีความคงทนเพียงใด    
7.หองน้ำบริเวณตางๆมีน้ำไหลอยูเสมอ    

8.ฝาผนังของหองนำมักถูกขีดเขียนดวยขอความที่หยาบคาย    
9.จำนวนหองน้ำมีเพียงพอตอการใช    
10.การตกแตงหองน้ำที่ทันสมัย    

ตารางที่ 1 ภาพสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชหองน้ำในโรงเรียนบุงคลานคร 
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คณะผูจัดทำ 
 

 
 

 
 

                

ช่ือ เด็กชาย ภัทรพงษ พระสุราช 
เลขที่ 11 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4 

ช่ือ เด็กชาย จิรวัฒน พระอรัญ 
เลขที่ 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4 

ช่ือ เด็กหญิง ภัทรธิดา  คุณชม  
เลขที่ 32    

 ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2/4 
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ช่ือ เด็กชาย สังขกร ชมชัย 
เลขที่ 17 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4 

ช่ือ เด็กชาย ศิวกร เคนหาราช 
 เลขที่ 16 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4 

ช่ือ เด็กหญิง แตงไทย อะโคตรมี 
 เลขที่ 27 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4 


