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งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสุขลักษณะ ความพึงพอใจของผูที่เขามาใชบริการสวม

สาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง  จํานวน 375 คน และศึกษาการปนเปอนของ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมแบคทีเรียบนพื้นผิวอุปกรณที่อยูภายในหองนํ้าสาธารณะ จํานวน 148 หอง 

ไดแก สายฉีดชําระ/ ขันน้ํา กอกน้ําอางลางมือ ที่กดโถสวม/กอกน้ําในสวม ที่กดโถปสสาวะชาย     

ฝารองน่ังโถโครก กลอนประตูหรือลูกบิดประตู  ทําการเก็บวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบวา  

1) การศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชบริการหองนํ้าสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎหมูบานจอมบึงในภาพรวมพบวา ผูใชบริการหองสวมสาธารณะมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.70 (S.D. = 0.32) และเมื่อพิจารณความพึงพอใจรายดาน 

พบวา ดานที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานความเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง โดยมี

คะแนนเฉลีย่เทากับ 3.11 (S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ดานความสะอาด อยูในระดับปานกลาง โดยมี

คะแนนเฉลีย่เทากับ 2.84 (S.D. = 0.46) และดานความปลอดภัย อยูในระดับนอย โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 2.25 (S.D. = 0.32) 

2) การศึกษาสุขลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการหองสวมสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฎหมูบานจอมบึง  พบวา ผูใชบริการสวนใหญเลือกใชสวมน่ังยอง รอยละ 58.93  เน่ืองจากโถ

สวมน่ังราบไมสะอาด รอยละ 74.66 การปฏิบัติตัวเมื่อใชโถสวมน่ังราบ พบวา ผูใชบริการสวนใหญ

น่ังเลย รอยละ 67.2 เหตุผลของผูใชบริการที่ขึ้นเหยียบบนโถสวม พบวา โถน่ังสกปรก กลัวติดเชื้อ

โรค รอยละ 43.74 การราดนํ้าของผูใชบริการหองสวม พบวา สวนใหญมีการราดนํ้าทั้งกอน และ

หลังใชสวม รอยละ 58.4 การปฏิบัติหลังจากเขาหองสวมของผูใชบริการ พบวา สวนใหญลางมือ 
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ดวยสบูและนํ้า (ถามีสบูใหบริการ)  รอยละ 37.9 การเปดปดกอกนํ้าผูใชบริการสวนใหญ เปด-ปด

ไดเลยโดยไมตองทําความสะอาด รอยละ 51.2 และ สวนใหญทิ้งกระดาษชําระในถังขยะ รอยละ 

50.9  

3) การศึกษาการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสในหองสวมชายและหญิงใน

ภาพรวมพบวา ฝารองน่ังจุดที่การปนเปอนมากที่สุดคือฝารองน่ังโถชักโครก รอยละ 69.6 รองลงมา

คือสายฉีดชําระ/ขันตักนํ้า รอยละ66.89 และที่กดโถสวม/กอกนํ้าในสวม รอยละ 60.13 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาการจุดสัมผัสปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียในหองนํ้าชาย พบวา จุดที่พบการ

ปนเปอนมากที่สุด คือบริเวณ ฝารองน่ังโถชักโครก รอยละ 77.02 รองลงมาคือ ที่กดโถสวม/กอกนํ้า

ในสวม รอยละ 75.67 และสายฉีดชําระ/ขันตักนํ้า รอยละ 55.4 ตามลําดับ สวนจุดสัมผัสในหองนํ้า

หญิงที่พบการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียมากที่สุด พบวา  สายฉีดชําระ/ขันตักนํ้า รอยละ

74.37 รองลงมาคือฝารองน่ังโถชักโครก รอยละ 62.16 และกลอน/ลูกบิดประตูดานใน รอยละ 59.45 

ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

 

This research purposed to study hygienic condition and satisfaction of public toilet users 

and contamination of coliform bacteria in public toilers inside Rajabhat University, Chombueng 

Village. There were 375 sample users and the research collected data from 148 public restrooms 

including bidet shower/bowl, faucet on the sink, flush valves on the toilet and male lavatory, seat 

and cover, and door lock or doorknob, using the descriptive statistics to analyze the data.  

According to the study, 

1) The overall study of satisfaction level towards the use of public toilets inside Rajabhat 

University, Chombueng Village found that the satisfaction of the users is at the medium level 

with the mean at 2.70 (S.D. = 0.32). Considering each aspect, sufficiency gains the highest 

satisfaction but still is at the medium level with the mean at 3.11 (S.D. = 0.54). Secondly, 

cleanliness is at the medium level with the mean at 2.84 (S.D. = 0.46), and security is at the low 

level with the mean at 2.25 (S.D. = 0.32).  

2) The study of personal hygienic conditions of the public toilets users in Rajabhat 

University, Chombueng Village found that most or 58.93% select the squat toilet due to the dirt 

on the general type of toilets or 74.66%. Regarding the habits when using the general toilet, most 

people or 67.2% sit on the seat. For those who stamp their feet on the seat, the reasons are the dirt 

on the seat and fear of pathogen for 43.74%. For those who wash the toilet, most users wash 

before and after using for 58.4%. For the habits of after-toilet use, most users wash their hands 

with soap and water (if there is soup provided) for 37.9%. For the use of faucet, most users turn it 
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on and turn it off without washing for 51.2%. And the majority of them leave tissues in the bin for 

50.9%.   

3) According to the overall study on contamination of coliform bacteria at the touch 

points in male and female toilets, it was found that the most contaminated areas are the seat or 

69.6%, bidet shower/bowl or 66.89%, and the third is the flush valve or 60.13%, respectively. 

Regarding on contamination of coliform bacteria at the touch points in male toilets, it was evident 

that the most contaminated areas are the seat or 77.02%, flush valve or 75.67%, and bidet 

shower/bowl or 55.4%, respectively. Regarding on contamination of coliform bacteria at the 

touch points in female toilets, it was evident that the most contaminated areas are bidet 

shower/bowl or 74.37%, the seat or 62.16%, and door lock/door know or 59.45%, respectively.  

 

 

 


