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พรชยั  พงษดี์ : ประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา (THE EFFICIENCY OF ROAD MAINTENANCE SERVICE IN 
NAKHON RATCHASIMA MUNICIPALITY) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.พรศิริ  จงกล 

 
 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับบริการและ
ประสิทธิภาพการให้บริการงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยปัจจยัท่ีน ามา
ศึกษาประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ช่ือชุมชน เขตชุมชน สถานภาพใน
ชุมชน ประเภทถนนในชุมชนท่ีขอรับบริการ ประเภทของการขอรับบริการและความถ่ีในการขอรับ
บริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภยั กบัผูใ้ช้
เส้นทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบตามปัจจยัต่างๆไดด้งัน้ี 1) แยกตาม
เพศ พบว่า เพศหญิงขอรับบริการมากกวา่เพศชาย 2) แยกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 41-50 ปี ขอรับ
บริการมากท่ีสุด 3) แยกตามการศึกษา พบวา่ ระดบัปริญญาตรี ขอรับบริการมากท่ีสุด 4) แยกตาม
อาชีพ พบวา่ อาชีพคา้ขายมากท่ีสุด  5) ผูข้อรับบริการในการซ่อมแซมถนน  พบวา่ ถนนลาดยางมีผู ้
มาขอรับบริการมากท่ีสุด  6) การขอรับบริการ  พบว่า  ซ่อมแซมทางมีผูข้อรับบริการมากท่ีสุด           
7) ความถ่ีในการขอรับบริการ พบวา่ 2-3 เดือนต่อคร้ัง มีผูม้าขอรับบริการมากท่ีสุด และ 8) ความพึง
พอใจของผูม้าขอรับบริการ พบวา่อยูใ่นเกณฑดี์  
 ผลการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพการให้บริการของงานบ ารุงรักษา
ทาง ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่น
เกณฑ์ดี เพราะระดบัความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการและผู ้รับบริการ ไดรั้บการตอบรับ ในระดบัท่ี
มาก  
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 The purpose of this research was to study the satisfaction of the serviced 

population and the efficiency of the roads maintenance services in Nakhon 

Ratchasima Municipality. This study aimed at the efficiency development in a service 

operation by studying the satisfaction of people. In this study, the interested factors 

were gender , education, occupation, incomes, name of community, community area, 

community status, type of road in the community, type of service and the frequency of 

the service in order to use as guidelines for service operations and for efficiency and 

safety of people in Nakhon Ratchasima Municipality. Data from questionnaire were 

then analyzed.  

 The result showed that overall maintenance service in Nakhon Ratchasima 

Municipality was good. When studying the factors , the result were as follows : 1) 

females asked for service more than males, 2) age of 41-50 years old asked for service 

the most, 3) customers with bachelor degree need the service the most, 4) merchants 

required the service more than other occupations, 5) asphalt road maintenance was 

required the most, 6) road repair was the most required service, 7) 2-3 time per month 

was the most frequency, 8) the satisfaction of customer was at a good level. 

 It was concluded that the publice utilities subsection, civil engineering section, 

technical service department of Nakhon Ratchasima Municipality provided good 

service since people were very satisfied by the road maintenance service. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เทศบาลนครนครราชสีมา  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีรับผิดชอบ ครอบคลุมเน้ือท่ี 

37.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร่ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของพื้นท่ีอ าเภอเมือง ซ่ึงอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา มีพื้นท่ีประมาณ 775.596 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ 0.18 ของพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงจังหวดันครราชสีมา  มีพื้นท่ีประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร จาก
ภาวการณ์เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองในปัจจุบนั  ท าให้เกิดความเจริญในดา้น
ต่างๆตามมา ทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูโภคและสาธารณูปการ ท า
ใหเ้กิดการหลัง่ไหลของประชากรเขา้สู่เขตเมือง ท าใหมี้การเพิ่มข้ึนของประชากร ทั้งประชากรหลกั
และประชากรแฝง ดงัจะเห็นไดจ้ากการขยายเขตและชุมชนออกอย่างรวดเร็ว จากในอดีตท่ีมีเพียง 
75 ชุมชน ปัจจุบนัไดข้ยายเป็น 85 ชุมชน ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี   

ความเจริญด้านต่าง ๆ ท่ีได้มา ก็ย่อมน ามาซ่ึงปัญหาด้วยเช่นกัน โดยฝ่ายสาธารณูปโภค 
ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา มีงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การ
ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค งานในความรับผิดชอบ คือ งานบ ารุงรักษาทางและ
สะพาน และงานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จากงานในหนา้ท่ีดงักล่าว หากจะแยก
เป็นงานหลกั ๆไดถึ้ง 4 งาน อนัไดแ้ก่ งานบ ารุงรักษาทาง งานบ ารุงรักษาสะพาน งานสถานท่ีและ
งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานบ ารุงรักษาทาง  จัดเป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุด  เน่ืองจากทางเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจและความปลอดภยัของประชาชนในเขตเทศบาล ดงัจะเห็น
ไดจ้ากจ านวนเส้นทางในเขตเทศบาล ท่ีมีมากประมาณ 70  เส้นทางหลกัหรือประมาณ 228 เส้นทาง
ย่อยโดยประมาณ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ประชาชนต่อไป  

 

1.2 วตัถุประสงค์     
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรั้บบริการ  ดา้นงานบ ารุงรักษาทางใน

 เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา เป็นเวลา 1 เดือน 
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1.3   ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ความพึงพอใจดา้นงานบ ารุงรักษาทาง  โดยใชข้อ้มูล

จากทุกชุมชน  ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยใชร้ะยะเวลา  1  เดือน  ซ่ึงปกติแลว้การท างาน
ของงานบ ารุงรักษาทางไดรั้บค าร้องจากประชาชนประมาณ 350 ค าร้อง   

 
1.4   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ  
1.4.2  น าผลท่ีได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา ต่อไป 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจการให้บริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา มีการศึกษาเอกสาร งานวจิยั แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจยั  โดยน าเสนอตามล าดบั  ดงัน้ี  ความหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ความ 
ส าคญัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  วตัถุประสงค์และหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หน้าท่ีด้านสาธารณูปโภค  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึง
พอใจและคุณภาพการบริการ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาและสภาพทัว่ไปดา้นสาธารณูปโภคในส่วนของทางสัญจรในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา 
 
2.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองทอ้งถ่ิน  คือ  การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินจดัการ
ปกครอง  โดยด าเนินการกนัเอง  มีอ านาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง  กล่าวคือ  อ านาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้ง
มีขอบเขตพอควร  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริง  หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น  ก็จะกลายสภาพเป็น 
รัฐอธิปไตย  เป็นผลเสียต่อความมัน่คงของรัฐบาล  อ านาจของทอ้งถ่ินน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกนั
ออกไป  ตามลกัษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถ่ินนั้น  ซ่ึงหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินจะมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการปกครองตนเอง  สิทธิตามกฎหมายสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เอง 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าท่ีและเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถ่ิน
นั้น ๆ เช่น เทศบญัญติั ขอ้บญัญติั เป็นตน้ 

2. สิทธิท่ีเป็นหลกัในการด าเนินการบริหารทอ้งถ่ิน  คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครอง ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

ทั้งน้ี  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะองค์กรท่ีจ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง
จดัแบ่งเป็นสองฝ่าย  คือ  องคก์ารฝ่ายบริหารและองคก์ารฝ่ายนิติบญัญติั  เช่น  การปกครองทอ้งถ่ิน
แบบเทศบาลจะมีคณะผูบ้ริหารเป็นฝ่ายบริหาร  และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญติั  ปัจจุบัน
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ราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน มีอยู ่5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.)  เมืองพทัยา  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 
 
2.2 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัหลายประการต่อการพฒันาประเทศ ดงัน้ี 
1. การปกครองท้องถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย   (Basic 

Democracy)  เพราะการปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครอง
ให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพนักบัส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปกครอง  

2. การปกครองท้องถ่ินทาให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง  (Self 
Government)  หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหน่ึงก็คือ  การ
ปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากค าสั่งเบ้ืองบน  

3. การปกครองท้องถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล   เน่ืองจากความจ าเป็นบาง
ประการ ดงัน้ี 
- ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกวา้งขวาง  นบัวนัจะขยายเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก 

งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง 
- กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินนั้นไม่เก่ียวพนักบัท้องถ่ินอ่ืน และไม่มี

ส่วนได้  ส่วนเสียต่อประเทศ  จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ด าเนินการดงักล่าวเอง 

4. การปกครองท้องถ่ินสามารถสนองความต้องการของท้องถ่ินตรงเป้าหมาย  และมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร 
ประชาชน  ความตอ้งการ  และปัญหายอ่มต่างกนัออกไป  การบริหารงานจึงจะเป็นไป
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมือง  การบริหารของประเทศใน
อนาคต เพราะทอ้งถ่ินจะฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานการเมืองในอนาคตต่อไป 

6. การปกครองทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการพฒันาชนบท  แบบพึ่งตนเอง 
การปกครองทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัการกระจายอ านาจ  ท าให้เกิดการพฒันาชนบทแบบ
พึ่งตนเองทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  การด าเนินงานพฒันาชนบท  ท่ีผา่น
มายงัมีอุปสรรคส าคญัประการหน่ึง  คือ  การมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่ง
เต็มท่ี ซ่ึงการพฒันาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้นจะต้องมาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของ
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ทอ้งถ่ินทาให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกนัโดยอาศยัโครงสร้างความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง (อนนัต ์อนนัตกลู, 2521) 

 
2.3  วตัถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาประเทศหลายประการ ดงัน้ี 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัวา่ในการบริหารประเทศ จะตอ้งอาศยั

เงินงบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจท่ีจะต้องบริการให้กับ
ชุมชนต่าง ๆ  อาจไม่เพียงพอ  ดงันั้น  หากจดัให้มีการปกครองท้องถ่ิน  หน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะด า เนินการ
สร้างสรรคค์วามเจริญใหก้บัทอ้งถ่ินได ้

2.  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  เน่ืองจาก
ประเทศมีขนาดกวา้งใหญ่  ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งท่ีย่อมมีความ
แตกต่างกนั  การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อยา่งเดียวอาจไม่ตรงตามความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงและล่าชา้  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจึง
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้

3.  เพื่อความประหยดั  โดยท่ีทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั  สภาพความเป็นอยู่
ของ  ประชาชนก็ต่างไปด้วย   การจัดตั้ งหน่วยปกครองท้องถ่ินข้ึนจึงมีความจา
เป็น  โดยให้อ านาจหน่วยการปกครองท้องถ่ินจดัเก็บภาษีอากร  ซ่ึงเป็นวิธีการหา
รายไดใ้หก้บัทอ้ง ถ่ินเพื่อนาไปใชใ้นการบริหารกิจการของทอ้งถ่ิน  ทาให้ประหยดัเงิน
งบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายให้กบัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเป็นอนัมาก  และแมจ้ะมี
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
รอบคอบ 

4.  เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  จากการท่ีการปกครองทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  โดยการสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
เลือกเขา้ไปทาหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร  หรือฝ่ายนิติบญัญติั  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัน้ี
มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี
ในการพฒันาประเทศหลายประการ ดงัน้ี 
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1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดา้นการเงิน ตวับุคล ตลอดจนเวลาท่ีใช้ใน
การด าเนินการ 

2.  เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
3.  เพื่อให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 
 

2.4 หน้าที่ทางด้านสาธารณูปโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สาธารณูปโภค  (Public Utilities)  หมายถึง  บริการสาธารณะท่ีจดัท าเพื่ออ านวยประโยชน์
แก่ประชาชนในส่ิงอุปโภคท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจ า
ทาง  โทรศพัท์  เป็นต้น  แบ่งได้เป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  ดงัน้ี  สาธารณูปโภคทางกายภาพ  เช่น 
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ และสาธารณูปโภคทางสังคม เช่น การศึกษา 
สุขภาพ ความปลอดภยั ฯลฯ มีความส าคญั คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน เก้ือหนุนการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชน  เป็นปัจจยัในการผลิต  อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้และบริการและ
ตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชน 
 สาธารณูปโภค  จดัเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีหนา้ท่ีในการสร้างและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและตอบสนองความตอ้งการของภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานด้าน
สาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มกัมีขอ้จ ากดัหลายประการ ดงัน้ี 
   1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   การก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการต้องใช้เงินจ านวนมาก   ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบ 
ประมาณประจ าปีจ านวนจ ากดั  อีกทั้งถูกควบคุมในเร่ืองการกูเ้งินมาลงทุน  และห้าม
ไม่ใหจ้ดัสรรงบประมาณลงทุนระยะหลายปีติดต่อกนั ทอ้ง ถ่ินส่วนใหญ่จึงตอ้งไปแยง่
ชิงเงินอุดหนุนโครงการลงทุนจากรัฐบาล   ซ่ึงต้องอาศัยเส้นสายพรรคพวกทาง
การเมืองระดบัชาติเป็นหลกั นบัเป็นขอ้จ ากดัท่ีทา้ทายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมากพอสมควร 

   2.  ขอ้จ ากดัดา้นการบริหารจดัการ  การจดับริการดา้นสาธารณูปโภค  สาธารณูปการหลาย
ประเภทสามารถบริหารจดัการโดยใช้กลไกตลาด   ให้เอกชนเข้ามาประมูลด าเนิน
กิจกรรมและเก็บค่าบริการได ้ อยา่งไรก็ตาม  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงั
ไม่มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในเชิงพาณิชย ์ท าใหไ้ม่กลา้ริเร่ิมด าเนินการ 
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    3. ขอ้จ ากดัดา้นความรู้ทางเทคนิค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพนกังานจ านวนจ ากดั ท่ี
อยู่ก็ยงัขาดความรู้ทางเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับวางแผนและบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานอยู่มาก  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการส ารวจ
ออกแบบ  ควบคุมและตรวจรับงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งไปขอ
สนบัสนุนบุคลากรจากส่วนราชการในพื้นท่ีมาเป็นพี่เล้ียง  บา้งก็ไดรั้บการสนบัสนุน
เป็นอย่างดี  แต่บางรายก็ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน  ท าให้งานขาดคุณภาพ  ใช้การไม่ได ้
ตอ้งซ่อมบ ารุงรักษาดว้ยตน้ทุนท่ีแพงเกินความจ าเป็น 

    4.  การด าเนินงานไม่โปร่งใส  มีโอกาสคอร์รัปชั่น  ผลประโยชน์ทับซ้อน   โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุง  และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการของรัฐบาลและ
ทอ้งถ่ินท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มีเร่ืองการคอร์รัปชั่น  และผลประโยชน์ทบัซ้อนเกิดข้ึน
อยา่งกวา้งขวาง  จนท าใหป้ระชาชนไม่ไวใ้จและต่อตา้นโครงการลงทุนในเร่ืองเหล่าน้ี  
แม้ว่าจะมีความต้องการบริการฯ  อย่างมากก็ตาม  การริเร่ิมโครงการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจดัการให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยสมบูรณ์
จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมากเช่นเดียวกนั 

 
2.5  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพงึพอใจและคุณภาพการบริการ 

ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือพอใจในองคป์ระกอบ  และส่ิงจูงใจดา้นต่างๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้  โดยแสดงออกจากพฤติกรรม  เช่น  สายตา  ค าพูด  ลกัษณะ
ท่าทาง  เป็นตน้  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ี
ได้รับจริงในสถานการณ์หน่ึง   สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ผ่านการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใด  เป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผนัแปรไดต้ามปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงั
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์  นอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในระดบั
มากนอ้ยได ้ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้

นอกจากน้ีความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล  โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีควร
จะไดรั้บแลว้  ถา้หากผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงมากกว่าผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บย่อมจะก่อให ้
เกิดความพึงพอใจข้ึน  ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอ้ยหรือไม่พึงพอใจนั้น  ข้ึนอยูก่บัความยุติธรรม
ของผลตอบแทน (อจัฉรา สมสวย, 2545) 
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การให้บริการ เป็นหน้าท่ีหลกัส าคญัในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานท่ีจะตอ้งมี
การติดต่อสัมพนัธ์กบัประชาชนโดยตรง  โดยหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีหนา้ท่ีในการส่งต่อ
การบริการ (Delivery Service)  ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจ
ทั้งหมดคือ การปฏิบติังานดว้ยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ 
คือ  การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  
(Timely  Service)  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ   (Ample Service)  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง
ต่อเน่ือง  (Continuous Service)  และการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) (Millett, 1951) 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  หมายถึง  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้มารับบริการ
สัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  โดยเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของคนท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการเขา้ไปใช้บริการในสถานบริการนั้น  และประสบการณ์นั้นไดเ้ป็นไป
ตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการมากนอ้ยเพียงใด (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดงัน้ี 
1. รูปธรรม  (Tangible)  หมายถึง  ลกัษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ 

ท าใหส้ามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดงักล่าวได ้
2.  ความไวว้างใจ  (Reliability)  หมายถึง  ผูรั้บบริการเล็งเห็นถึงความสม ่าเสมอ  และ

ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  (Responsiveness)  หมายถึง  ผูใ้ชบ้ริการจะค านึงถึงเวลา

และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของผูใ้ห้บริการวา่  ตรงจุดหรือดีกวา่ตามท่ีผูรั้บ 
บริการตอ้งการหรือไม่ 

4. ความมัน่ใจได ้(Assurance) หมายถึง ผูรั้บบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ หรือ
ความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงเป็นผลท่ีจะสร้างความมัน่ใจ  รวมทั้งความไวว้างใจใน
การบริการนั้น 

5. ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  หมายถึง  ผูรั้บบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกดา้นเวลา สถานท่ี ท าเล ท่ีตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนกังานท่ีจะ
เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตอ้งการ
ดงักล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546) 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการ
ให้บริการขององคก์ร  ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการของแต่ละบุคคล  หากจะวดั
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี เช่น การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสังเกต 
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1. การใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กนัแพร่หลายวิธีหน่ึง  โดยการขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการ  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดค าตอบ
ไวใ้ห้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ  สถานท่ีให ้
บริการ บุคลากรท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 

2. การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความชานาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ี
จะจูงใจใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง 

3. การสังเกต  เป็นวธีิการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะรับบริการ  และ
หลงัจากการไดรั้บบริการแลว้ เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหนา้ และความถ่ี
ของการมาขอรับการบริการ เป็นตน้ (ชานนัท ์ถา้คู่, 2545) 

 
2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จรรยา   เจียมหาทรัยพ ์ (2545)  ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการของห้างคาร์
ฟูร์  สาขาเชียงใหม่  พบวา่  ก่อนการรับบริการลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสะดวก  และความปลอดภยัของท่ีจอดรถ  ช่ือเสียงของห้าง  และความ
น่าเช่ือถือของสินคา้ราคาพิเศษท่ีโฆษณา  ความพึงพอใจของลูกคา้ในขณะรับบริการ  พบวา่ลูกคา้ท่ี
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา  และสถานท่ี  และมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ความพึงพอใจของลูกคา้
หลงับริการแลว้  พบวา่  ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ในปัจจยัดา้นสถานท่ีและมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การส่งเสริมการตลาด 
และความคุม้ค่าของเงินหลงัจากท่ีไดรั้บบริการครบถว้นแลว้ 

บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  (2546)  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ต่อผูบ้ริการเทศบาลนครเชียงใหม่  พบวา่  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารเทศบาล
นครเชียงใหม่ในแต่ละดา้น  คือ  คุณสมบติัของผูบ้ริหารในระดบัมาก  พึงพอใจดา้นการปฏิบติัตาม
นโยบาย และดา้นผลงานของผูบ้ริหารในระดบัปานกลาง ทั้งน้ียงั พบวา่ปัจจยัส่วนตวัของประชาชน 
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และภูมิการศึกษา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผูบ้ริหาร และประชาชนได้
ใหข้อ้เสนอแนะคือ  เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการใหค้วามรู้  กิจกรรม  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ใหแ้ก่ประชาชนใหเ้หมาะสมกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

วรนุช  บวรนนัทเดช (2546) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ในดา้นบริการหลกั การให้คาปรึกษา และบริการก่อนกลบับา้น ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
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มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อบริการ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายได ้ และเขตท่ีอยูอ่าศยัของ
ประชาชนท่ีมารับบริการ  และได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  หน่วยงานควรก าหนดมาตรฐาน
บริการใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเนน้บริการ
เชิงรุกเขา้สู่ชุมชน ดา้นการส่งต่อ/เยีย่มบา้น และดา้นกิจกรรมในชุมชน 

สุรชยั รัชตประทาน (2546) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสานกังาน
ท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาสารภี ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบั
มาก ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน การปฏิบติัตน การพูดจา/มารยาท และการให้ค  าแนะน าปรึกษาของ
เจา้หน้าท่ี  ความสะดวกในการติดต่อ  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ  ให้บริการดว้ยความเต็มใจ
และเป็นมิตร  แนะน า/ให้ขอ้มูล/ให้ความรู้อย่างชดัเจน  ให้บริการตามล าดบัก่อนหลงัและมีความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีกระตือรือร้น ตั้งใจทางาน บริการไดถู้กตอ้งครบถว้นไม่ผิดพลาด 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  การทางานมีความยุติธรรม 
น่าเช่ือถือ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได ้และการขยายเวลาการบริการเป็น
เวลา  08.00 - 18.00 น.  ส่วนดา้นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีและบริเวณโดย 
รอบมีความสะดวกสบาย  ขั้นตอนในการรับบริการ  ระยะเวลาในการรับบริการ  กฎระเบียบท่ีใช ้
ค่าธรรมเนียมท่ีชาระ  ในขณะท่ีด้านอตัรากาลงัเจา้หน้าท่ี  และการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะคือ 
ควรน าระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยในการบริการประชาชน  จดัระเบียบการท างานให้มีความ
ถูกตอ้งชดัเจน  ตลอดจนพฒันา  เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายให้สามารถท างานทดแทนกนัได ้ ปรับปรุงระบบ
การบริการประชาชนใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมมากข้ึน แกไ้ขระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีมีความลา้สมยั ซ ้ าซ้อน พฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะต่างๆ แก่เจา้หน้าท่ีในดา้น
การให้บริการแก่ประชาชน  และปลูกจิตสานึกของการเป็นผูใ้ห้บริการ  มีการประเมินและติดตาม
ผลงานของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ สร้างขวญั กาลงัใจ และทศันคติของเจา้หนา้ท่ีเพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจเม่ือมารับบริการ 

วชัราภรณ์   จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์  เพื่อการออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ  ผล
การศึกษาพบว่าประชาชน  ท่ีมีความพึงพอใจต่อการจดับริการส่วนสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  โดยประชาชนท่ีมีเพศ  และโรคประจ าตวัต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดับริการส่วน
สาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่ประชาชนท่ีมีอาย ุอาชีพ และรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดับริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั 
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2.7  กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด  ซ่ึงจะน ามา

ประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัในคร้ังน้ี ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1  
 

    ตัวแปรต้น                                                                                       ตัวแปรตาม           

สภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                (1) เพศ 

                (2) อาย ุ

                (3) สถานะภาพ 

                (4) การศึกษา 

                (5) อาชีพ 

                (6) รายได ้

                (7) เขตชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

     ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  

จากทุกชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ทีม่ีต่อการให้บริการด้าน

การบ ารุงรักษาทาง ระยะเวลา 1 เดือน 

                                                   

                               รูปท่ี  2.1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

2.8 สภาพทัว่ไปด้านสาธารณูปโภค ในส่วนของทางสัญจรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลนครนครราชสีมา  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  ครอบคลุมเน้ือท่ี 

37.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร่ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของพื้นท่ีอ าเภอเมือง (อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  มีพื้นท่ีประมาณ  775.596  ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ ร้อยละ 0.18 ของพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา (จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร) แบ่งเป็น 4 
เขต จ านวน 82 ชุมชน ดงัน้ี 
            ชุมชน เขต 1 

1. หลงัวดัสุทธจินดา 
2. วดัหนองบวัรอง 
3. จนัทรา - พายพั 
4. วดับูรพ ์
5. ตลาดหลกัเมือง(ศาลพระนารายณ์) 
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6. บา้นพกัทหารหนองบวัรอง 
7. ประตูไชยณรงค ์- เรือนจ า 
8. วดัอิสานพฒันา 
9. ตรอกตีเหล็ก 
10. บา้นสก 
11. วดัม่วง-วดัสะแก 
12. เสาธง-สมอราย 
13. สุรวชิยั 
14. หลงัวดัโพธ์ิ 
15. ประปาพฒันา 
16. โรงตม้พฒันา 

 ชุมชน เขต 2 
1. ราชนิกลู 3 
2.  หลงัวดัสามคัคี 
3.  วดัศาลาลอย 
4.  ศาลเจา้พอ่เสือ - ทุ่งสวา่ง 
5. ปลายนา 
6. สุรนารายณ์พฒันา (รพช.เดิม) 
7.  30 กนัยาพฒันา 
8. อบอุ่นพฒันา 
9. 30 กนัยาปลายนา 
10. ทา้วสุระ - เบญจรงค ์
11. เบญจรงค ์ซอย 5 
12. ทา้วสุระ 
13. เบญจรงค ์
14. บา้นหนองโสน 
15. หวัสะพานพฒันา 
16. เบญจรงคส์ามคัคี 
17. ราชนิกลู 2 
18. จิระพฒันา 
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19. ทา้วสุระ ซอย 3 
20. ศาลาลอยพฒันา 
21. วดัทุ่งสวา่ง 
22. มหาชยั - อุดมพร 
23. ทุ่งมหาชยั 
24. ทุ่งสวา่ง - ศาลาลอย 

 ชุมชน เขต 3 
1. อมัพวนัพฒันา 
2. ชลประทาน 
3. พานิชเจริญ 
4. หนองแกช้า้ง 
5. วดัป่าสาลวนั 
6. ประสพสุข 
7. มุขมนตรี 
8. กศน.พฒันา 
9. รุ่งเรือง - บุญเรือง 
10. บา้นพกัทหารหนองไผล่อ้ม 
11. เดชอุดมพฒันา 
12. เดชอุดมสามคัคี 
13. เสาสูง 
14. หนองไผล่อ้ม 
15. เอม็แบค๊สามคัคี 
16. สืบศิริพฒันา 
ชุมชน เขต 4 

1.  คราชคฤหาสน์ทอง 
2. เคหะชุมชนนครราชสีมา 
3. ปาริชาติ 
4. ราชสีมา 
5. สามแยกปัก 
6. กองพระทราย 
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7. หลกัร้อย 
8. มิตรภาพพฒันา 
9.  มิตรภาพ ซอย 4 
10. บา้นคลองโพธ์ิ 
11. วดัเลียบ 
12. สวนพริกไทย 
13. ตะคองเก่า 
14. บุมะค่า 
15. ตะคองเก่า เหนือ 
16. ชา้งเผอืก 
17. เกษตรสามคัคี 1 
18. เกษตรสามคัคี 2 
19. หลงั ร.พ.เซ็นตแ์มร่ี 
20. สนามกีฬากลางพฒันา 
21. ท่าตะโกพฒันา 
22. ส าโรงจนัทน์ 
23. โพธ์ิทอง 
24. เพชรเยีย่ม 
25. ซอยหลวงจิตร 
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รายช่ือสายทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
(ปรับปรุงคร้ังสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554) 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     

ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ 
 

1 ถนนมุขมนตรี ทนม2-1 21.95 8.00-18.35 3,950.00 1.80 3,950.00  -  -   

2 ถนนทา้วสุระ ทนม2-2 16.00 13.00 1,725.00 1.50 1,725.00 - -   

3 ถนนยมราช ทนม2-3 18.60 9.30-14.60 1,683.00 2.00 - 1,683.00 -   

4 ถนนอษัฎางค ์ ทนม2-4 16.60 12.60 1,645.00 2.00 - 1,645.00 -   

5 ถนนมหาดไทย ทนม2-5 16.35 12.35 1,750.00 2.00 - 1,750.00 -   

6 ถนนจอมพล ทนม2-6 20.40 11.50-16.40 1,670.00 2.00 - 1,670.00 -   

7 ถนนสรรพสิทธ์ิ ทนม2-7 18.30 8.80-14.70 1,412.00 1.80 - 1,412.00 -   

8 ถนนก าแพงสงคราม ทนม3-1 13.20 9.60 1,322.00 1.80 - 1,322.00 -   

9 ถนนราชนิกลู ทนม2-8 13.00 8.00 1,745.00 2.50 - 1,745.00 -   

10 ถนนพลแสน ทนม2-9 16.20 12.20 1,580.00 2.00 - 1,580.00 -   

11 ถนนพลลา้น ทนม3-2 15.30 5.40-12.30 560.00 1.50 - 560.00 -   

12 ถนนประจกัษ ์ ทนม2-10 20.10 10.90-16.10 560.00 2.00 - 560.00 -   

13 ถนนไชยณรงค ์ ทนม2-11 15.50 6.00-11.90 920.00 1.80 920.00 - -   

14 ถนนมนสั ทนม2-12 17.00 7.80-13.00 897.00 2.00 - 897.00 -   

15 ถนนจกัรี ทนม2-13 14.00 10.40 560.00 1.80 - 560.00 -   
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รายช่ือสายทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
(ปรับปรุงคร้ังสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554) 

 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     

ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ 
 

16 ถนนวชัรสฤด์ิ ทนม2-14 19.60 9.90-16.00 490.00 1.80 - 490.00 -   

17 ถนนชุมพล ทนม2-15 21.30 9.35-17.30 742.00 2.00 - 742.00 -   

18 ถนนราชด าเนิน ทนม2-16 18.25 14.25 1,615.00 2.00 - 1,615.00 -   

19 ถนนเบญจรงค ์ ทนม2-17 12.60 7.60-9.60 1,280.00 1.50 1,280.00 1,280.00 -   

20 ถนนชา้งเผือก ทนม2-18 12.00-20.00 7.70-17.50 1,740.00 1.50-2.50 1,740.00 - -   

21 ถนนกีฬากลาง ทนม2-19 11.00 8.00 1,760.00 1.50 1,760.00 - -   

22 ถนน 30 กนัยา ทนม4-1 6.00 6.00 1,400.00 - 1,400.00 - -   

23 ถนนมหาชยั ทนม2-20 5.00-8.00 5.00-8.00 852.00 - 852.00 - -   

24 ถนนพายพัทิศ ทนม2-21 12.00-15.00 7.00 1,250.00 1.50-2.00 1,250.00 - -   

25 ถนนสุรนารี ทนม2-22 21.60 9.00-18.00 1,560.00 1.80 - 1,560.00 -   

26 ถนนโพธ์ิกลาง ทนม2-23 19.60 9.00-16.00 1,545.00 1.80 - 1,545.00 -   

27 ถนนจอมสุรางค ์ ทนม2-24 15.10 13.50-14.00 1,520.00 1.80 - 1,520.00 -   

28 ถนนบวัรอง ทนม2-25 18.50 14.90 440.00 1.80 - 440.00 -   

29 ถนนเทศบาล ทนม2-27 13.90 7.30-10.30 153.00 1.80 - 153.00 -   

30 ถนนจนัทร์ ทนม2-28 13.80 6.80-10.20 404.00 1.80 - 404.00 -   
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รายช่ือสายทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
(ปรับปรุงคร้ังสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554) 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     

ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ 
 

31 ตรอกเสาธง ทนม4-2 6.00-8.00 6.00-8.00 730.00 - 730.00 - -   

32 ตรอกสมอราย ทนม2-29 6.00 5.50 700.00 - 700.00  -   

33 ตรอกสวายเรียง ทนม2-30 6.00 6.00 740.00 - 740.00 - -   

34 ตรอกล าปรุ ทนม2-31 6.00 6.00 2,770.00 - 2,770.00 - -   

35 ตรอกก่ิงสวายเรียง ทนม2-32 6.00 6.00 2,500.00 - 2,500.00 - -   

36 ตรอกเกษตร ทนม2-33 4.00-7.00 4.00-7.00 140.00 - 140.00 - -   

37 ตรอกหนา้เทศบาล ทนม2-34 6.00 6.00 90.00 - 90.00 - -   

38 ตรอกวดัโพธ์ิ ทนม4-3 5.00 5.00 80.00 - 80.00 - -   

39 ตรอกก่ิงจนัทร์ ทนม4-4 4.00 4.00 705.00 - 705.00 - -   

40 
ตรอกเสง่ียม 
สุขอินทร์ ทนม4-5 3.00 3.00 210.00 - 210.00 - -   

41 ถนนพิบูลละเอียด ทนม1-1 15.00-30.00 10.60-19.50 720.00 1.50-2.00 720.00 - -   

42 ถนนเดชอุดม ทนม1-2 30.00 10.00-15.00 1,536.00 2.50 1,536.00 - -   

43 ถนนท่าตะโก ทนม4-6 6.00 6.00 1,582.00 - 1,582.00 - -   

44 ถนนมหาราช ทนม2-35 15.00 6.00-12.00 928.00 1.20 928.00 - -   
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รายช่ือสายทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
(ปรับปรุงคร้ังสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554) 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     

ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ 
 

45 ถนนเซ็นเมร่ี ทนม3-4 6.00 6.00 1,230.00 - 1,230.00 - -   

46 จอมสุรางค ์ซ.1 ทนม4-8 4.00 4.00 370.00 - 370.00 - -   

47 ตรอกหลงัอาหารโถ ทนม4-9 4.00 4.00 170.00 - 170.00 - -   

48 

ถนนขา้งพสัดุ

ประตูผ ี ทนม4-10 9.80 6.80 380.00 1.50 380.00 - -   

49 ตรอกสนัติ    
(จนัทาร าวง) 

ทนม4-11 2.50 2.50 240.00 - 240.00 - -   

50 ตรอกวดัพายพั ทนม4-12 3.00 3.00 130.00 - - 130.00 -   

51 ตรอกปกครอง
(หลงั ศ.ว.ก.) 

ทนม4-13 3.00 3.00 120.00 - 120.00 - -   

52 ตรอกสนัติสุข ทนม4-14 3.00 3.00 118.00 - - 118.00 -   

53 ตรอกลูกช้ินศรีไทย ทนม4-15 3.75 3.75 115.00 -             - 115.00 -   

54 ตรอกวดัอีสาน ทนม4-16 4.00 4.00 80.00 - - 80.00 -   

55 ตรอกหลงัวดับึง ทนม4-17 3.00 3.00 200.00 - 200.00 - -   

56 ตรอกหนา้วดัโพธ์ิ ทนม4-18 4.50 4.50 200.00 - 200.00 - -   

57 ตรองขา้งสามไทย ทนม4-19 4.00 4.00 200.00 - - 200.00 -   
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รายช่ือสายทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
(ปรับปรุงคร้ังสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554) 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     

ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ 
 

58 ตรอกหนา้เรือนจ า ทนม3-5 8.15 6.15 120.00 1.00 120.00 - -   

59 

ตรอกโพ ธ์ิทอง

(จอมพล) ทนม4-20 3.00 3.00 150.00 - 150.00  - -   

60 

ตรอกขา้งบา้นพกั

นายอ าเภอ ทนม4-21 3.00 3.00 140.00 - 140.00 - -   

61 

ตรอกหลังตลาด 

ท.2 ทนม4-22 3.00 3.00 180.00 - 180.00 - -   

62 ถนนอสัสมัชนั ทนม2-36 12.00-15.00 6.00-15.00 1,400.00 1.50-2.00 1,400.00 - -   

63 ตรอกส าโรงจนัทร์ ทนม4-23 4.00 4.00 450.00 - 450.00 - -   

64 

ถ.มิตรภาพ -

หนองคาย ซ.2 ทนม4-24 4.00 4.00 412.00 - 412.00  - -   

65 ซอยเกษตรสามคัคี ทนม4-25 4.00 4.00 315.00 - 315.00 - -   

66 

ถนนบุรินทร์

(บ.ข.ส.) ทนม3-6 10.40 8.00 400.00 1.20 400.00 - -   

67 ถนนสืบศิริ ทนม2-37 34.50 12.00 3,519.00 2.00-4.00 3,519.00 - -   
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนมุขมนตรี 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 มุขมนตรี ซอย 1 ทนม4-26 3.50 3.50 200.00 - 200.00 - -   

2 มุขมนตรี ซอย 2 ทนม4-27 3.00 3.00 90.00 - 90.00 - -   

3 มุขมนตรี ซอย 3 ทนม4-28 3.00 3.00 200.00 - 200.00 - -   

4 มุขมนตรี ซอย 4 ทนม4-29 3.00 3.00 80.00 - 80.00 - -   

5 มุขมนตรี ซอย 5 ทนม4-30 3.00 3.00 200.00 - 200.00 - -   

6 มุขมนตรี ซอย 6 ทนม4-31 3.00 3.00 120.00 - 120.00 - -   

7 มุขมนตรี ซอย 7 ทนม4-32 4.00 4.00 150.00 - 150.00 - -   

8 มุขมนตรี ซอย 8 ทนม4-33 4.00 4.00 96.00 - 96.00 - -   

9 มุขมนตรี ซอย 9 ทนม4-34 3.50 3.50 153.00 - 153.00 - -   

10 มุขมนตรี ซอย 10 ทนม4-35 3.50 3.50 160.00 - 160.00 - -   

11 มุขมนตรี ซอย 11 ทนม4-36 3.50 3.50 256.00 - 256.00 - -   

12 มุขมนตรี ซอย 12 ทนม4-37 3.00 3.00 420.00 - 420.00 - -   

13 มุขมนตรี ซอย 13 ทนม4-38 3.50 3.50 320.00 - 320.00 - -   

14 มุขมนตรี ซอย 14 ทนม4-39 4.00 4.00 145.00 - 145.00 - -  

15 มุขมนตรี ซอย 15 ทนม4-40 4.00 4.00 390.00 - 390.00 - -  
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนมุขมนตรี 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

16 มุขมนตรี ซอย 16 ทนม4-41 3.00 3.00 312.00 - 312.00 - -  

17 มุขมนตรี ซอย 17 ทนม4-42 3.00 3.00 400.00 - 400.00 - -   

18 มุขมนตรี ซอย 18 ทนม4-43 4.00 4.00 558.00 - 558.00 - -   

19 มุขมนตรี ซอย 19 ทนม4-44 4.00 4.00 312.00 - 312.00 - -   

20 มุขมนตรี ซอย 20 ทนม4-45 4.00 4.00 598.00 - 598.00 - -   

21 มุขมนตรี ซอย 21 ทนม4-46 4.00 4.00 178.00 - 178.00 - -   

22 มุขมนตรี ซอย 22 ทนม4-47 5.00 5.00 935.00 - 935.00 - -   

23 มุขมนตรี ซอย 23 ทนม4-48 4.00 4.00 505.00 - 505.00 - -   

24 มุขมนตรี ซอย 24 ทนม4-49 3.00 3.00 499.00 - 499.00 - -   

25 มุขมนตรี ซอย 26 ทนม4-50 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -   
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนมิตรภาพ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 มิตรภาพ ซอย 1 ทนม4-51 3.50 3.50 610.00 - 610.00 - -   

2 มิตรภาพ ซอย 2 ทนม3-7 8.00 8.00 220.00 - 220.00 - -   

3 มิตรภาพ ซอย 3 ทนม3-8 8.00 8.00 340.00 - 340.00 - -   

4 มิตรภาพ ซอย 4 ทนม4-52 6.00 6.00 800.00 - 800.00 - -   

5 มิตรภาพ ซอย 5 ทนม4-53 6.00 6.00 200.00 - 200.00 - -   

6 มิตรภาพ ซอย 6 ทนม4-54 3.50 3.50 304.00 - 304.00 - -   

7 มิตรภาพ ซอย 7 ทนม4-55 5.00 5.00 55.00 - 55.00 - -   

8 มิตรภาพ ซอย 8 ทนม4-56 6.00 6.00 1,508.00 - 1,508.00 - -   

9 มิตรภาพ ซอย 9 ทนม4-57 4.00 4.00 56.00 - 56.00 - -   

10 มิตรภาพ ซอย 10 ทนม4-58 6.00 6.00 305.00 - 305.00 - -   

11 มิตรภาพ ซอย 11 ทนม3-9 8.00 8.00 1,180.00 - 1,180.00 - -   

12 มิตรภาพ ซอย 12 ทนม4-59 3.00 3.00 650.00 - - - 650.00   

13 มิตรภาพ ซอย 13 ทนม3-10 9.00 7.00 1,100.00 1.00 1,100.00 - -   

14 มิตรภาพ ซอย 14 ทนม4-60 3.50 3.50 650.00 - 650.00 - -   

15 มิตรภาพ ซอย 15 ทนม3-11 9.00 9.00 1,020.00 - 1,020.00 - -   
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนมิตรภาพ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

16 มิตรภาพ ซอย 16 ทนม4-61 5.00 5.00 604.00 - 604.00 - -   

17 มิตรภาพ ซอย 17 ทนม4-62 6.00 6.00 550.00 - 550.00 - -   

18 มิตรภาพ ซอย 18 ทนม4-63 6.00 6.00 531.00 - 531.00 - -   

19 มิตรภาพ ซอย 19 ทนม4-64 6.00 6.00 2,000.00 - 2,000.00 - -   

20 มิตรภาพ ซอย 20 ทนม4-65 6.00 6.00 422.00 - 422.00 - -   

21 มิตรภาพ ซอย 21 ทนม4-66 6.00 6.00 400.00 - 400.00 - -   

22 มิตรภาพ ซอย 22 ทนม4-67 4.00 4.00 524.00 - 524.00 - -   

23 มิตรภาพ ซอย 23 ทนม4-68 4.00 4.00 130.00 - 130.00 - -   

24 มิตรภาพ ซอย 24 ทนม4-69 3.50 3.50 245.00 - 245.00 - -   

25 มิตรภาพ ซอย 25 ทนม4-70 5.00 5.00 300.00 - 300.00 - -   

26 มิตรภาพ ซอย 26 ทนม4-71 5.00 5.00 240.00 - 240.00 - -   

27 มิตรภาพ ซอย 28 ทนม4-72 6.00 6.00 436.00 - 436.00 - -   

28 มิตรภาพ ซอย 30 ทนม4-73 6.00 6.00 253.00 - 253.00 - -   

29 มิตรภาพ ซอย 32 ทนม4-74 6.00 6.00 410.00 - 410.00 - -   
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนพบูิลละเอยีด 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 พิบูลละเอียด ซอย 1 ทนม4-75 3.00 3.00 140.00 - 140.00 - -   

2 พิบูลละเอียด ซอย 2 ทนม4-76 3.00 3.00 200.00 - 200.00 - -   

3 พิบูลละเอียด ซอย 3 ทนม4-77 3.00 3.00 80.00 - 80.00 - -   

4 พิบูลละเอียด ซอย 4 ทนม4-78 3.00 3.00 80.00 - 80.00 - -   

5 พิบูลละเอียด ซอย 5 ทนม4-79 4.00 4.00 140.00 - 140.00 - -   

6 พิบูลละเอียด ซอย 6 ทนม4-80 3.00 3.00 85.00 - 85.00 - -   

7 พิบูลละเอียด ซอย 7 ทนม4-81 3.00 3.00 140.00 - 140.00 - -   

8 พิบูลละเอียด ซอย 8 ทนม4-82 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -   

9 พิบูลละเอียด ซอย 10 ทนม4-83 3.00 3.00 220.00 - 220.00 - -   

10 พิบูลละเอียด ซอย 12 ทนม4-84 3.50 3.50 375.00 - 375.00 - -   
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนเดชอุดม 

ท่ี รายการถนน 

รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง 

แอสฟัสท์

ติค 
 

1 เดชอุดม ซอย 1 ทนม4-85 3.00 3.00 90.00 - 90.00 - -   

2 เดชอุดม ซอย 2 ทนม4-86 3.00 3.00 210.00 - 210.00 - -   

3 เดชอุดม ซอย 3 ทนม4-87 6.00 6.00 235.00 - 235.00 - -   

4 เดชอุดม ซอย 4 ทนม4-88 6.00 6.00 470.00 - 470.00 - -   

5 เดชอุดม ซอย 5 ทนม4-89 6.00 6.00 235.00 - 235.00 - -  

6 เดชอุดม ซอย 6 ทนม4-90 3.5 3.5 80.00 - 80.00 - -   

7 เดชอุดม ซอย 7 ทนม4-90 3.50 3.50 80.00 - 80.00     

8 เดชอุดม ซอย 8 ทนม4-91 2.50 2.50 167.00 - 167.00     

9 เดชอุดม ซอย 9 ทนม4-92 4.00 4.00 260.00 - 260.00     

10 เดชอุดม ซอย 10 ทนม4-93 3.00 3.00 160.00 - 160.00     

11 เดชอุดม ซอย 11 ทนม4-94 3.00 3.00 90.00 - 90.00 - -   

12 เดชอุดม ซอย 12 ทนม4-95 3.00 3.00 167.00 - 167.00 - -   

13 เดชอุดม ซอย 13 ทนม4-96 6.00 6.00 400.00 - 400.00 - -   

14 เดชอุดม ซอย 14 ทนม4-97 6.00 6.00 1,450.00 - 1,450.00 - -   



26 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนเดชอุดม 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสทติ์ค  

15 เดชอุดม ซอย 15 ทนม4-98 6.00 6.00 450.00 - 450.00 - -   

16 เดชอุดม ซอย 16 ทนม4-99 6.00 6.00 290.00 - 290.00 - -   

17 เดชอุดม ซอย 18 ทนม4-100 4.50 4.50 170.00 - 170.00 - -   

18 เดชอุดม ซอย 20 ทนม4-101 4.00 4.00 260.00 - 260.00 - -   

19 เดชอุดม ซอย 22 ทนม4-102 6.00 6.00 450.00 - 450.00 - -   

20 เดชอุดม ซอย 24 ทนม4-103 5.00 5.00 243.00 - 243.00 - -   

 

 



27 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนสืบศิริ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 สืบศิริ ซอย 1 ทนม4-104 3.00 3.00 130.00 - 130.00 - -   

2 สืบศิริ ซอย 2 ทนม4-105 5.00 5.00 240.00 - 240.00 - -   

3 สืบศิริ ซอย 3 ทนม3-13 11.00 8.00 500.00 1.50 500.00 - -   

4 สืบศิริ ซอย 4 ทนม3-14 4.00 4.00 180.00 - 180.00 - -   

5 สืบศิริ ซอย 5 ทนม4-106 5.00 5.00 186.00 - 186.00 - -   

6 สืบศิริ ซอย 6 ทนม4-107 3.00 3.00 260.00 - 260.00 - -   

7 สืบศิริ ซอย 7 ทนม4-108 3.50 3.50 312.00 - 312.00 - -   

8 สืบศิริ ซอย 8 ทนม4-109 3.00 3.00 250.00 - 250.00 - -   

9 สืบศิริ ซอย 9 ทนม4-110 3.50 3.50 160.00 - 160.00 - - 

 10 สืบศิริ ซอย 10 ทนม4-111 6.00 6.00 420.00 - 420.00 - - 

 11 สืบศิริ ซอย 11 ทนม4-112 3.00 3.00 273.00 - 273.00 - - 

 12 สืบศิริ ซอย 12 ทนม4-113 6.00 6.00 420.00 - 420.00 - -   

13 สืบศิริ ซอย 13 ทนม4-114 3.00 3.00 390.00 - 390.00 - -   

14 สืบศิริ ซอย 14 ทนม4-115 5.00 5.00 420.00 - 420.00 - -   



28 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนสืบศิริ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

15 สืบศิริ ซอย 15 ทนม4-116 3.50 3.50 120.00 - 120.00 - -   

16 สืบศิริ ซอย 16 ทนม4-117 6.00 6.00 430.00 - 430.00 - -   

17 สืบศิริ ซอย 17 ทนม4-118 3.50 3.50 384.00 - 384.00 - -   

18 สืบศิริ ซอย 18 ทนม4-119 5.00 5.00 430.00 - 430.00 - -   

19 สืบศิริ ซอย 19 ทนม4-120 3.50 3.50 320.00 - 320.00 - -   

20 สืบศิริ ซอย 20 ทนม4-121 5.00 5.00 160.00 - 160.00 - -   

21 สืบศิริ ซอย 21 ทนม4-122 4.00 4.00 210.00 - 210.00 - -   

22 สืบศิริ ซอย 22 ทนม4-123 5.00 5.00 350.00 - 350.00 - -   

23 สืบศิริ ซอย 23 ทนม4-124 4.00 4.00 140.00 - 140.00 - -   

24 สืบศิริ ซอย 24 ทนม4-125 6.00 6.00 340.00 - 340.00 - -   

25 สืบศิริ ซอย 25 ทนม4-126 4.00 4.00 160.00 - 160.00 - -   

26 สืบศิริ ซอย 26 ทนม4-127 6.00 6.00 360.00 - 360.00 - -   

27 สืบศิริ ซอย 27 ทนม4-128 4.00 4.00 140.00 - 140.00 - -   

28 สืบศิริ ซอย 28 ทนม4-129 6.00 6.00 720.00 - 720.00 - -   

29 สืบศิริ ซอย 29 ทนม4-130 4.00 4.00 140.00 - 140.00 - -   



29 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนสืบศิริ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

30 สืบศิริ ซอย 30 ทนม4-131 6.00 6.00 420.00 - 420.00 - -   

31 ซอยเห็ดนางฟ้า ทนม3-15 8.00 8.00 720.00 - 720.00 - -   

32 สืบศิริ ซอย 31 ทนม4-132 4.00 4.00 140.00 - 140.00 - -   

33 สืบศิริ ซอย 32 ทนม4-133 6.00 6.00 420.00 - 420.00 - -   

34 สืบศิริ ซอย 33 ทนม4-134 6.00 6.00 160.00 - 160.00 - -   

35 สืบศิริ ซอย 34 ทนม4-135 6.00 6.00 280.00 - 280.00 - -   

37 สืบศิริ 37 ทนม4-137 5.00 5.00 50.00 - 50.00 - -   

38 สืบศิริ ซอย 39 ทนม4-138 5.00 5.00 980.00 - 980.00 - -   

39 สืบศิริ ซอย 41 ทนม4-139 3.50 3.50 980.00 - 980.00 - -   

40 สืบศิริ ซอย 43 ทนม4-140 3.50 3.50 220.00 - 220.00 - -   

41 สืบศิริ ซอย 45 ทนม4-141 3.50 3.50 240.00 - 240.00 - -   

42 สืบศิริ ซอย 47 ทนม4-142 6.00 6.00 620.00 - 620.00 - -   

43 สืบศิริ ซอย 49 ทนม4-143 6.00 6.00 680.00 - 680.00 - -   

44 สืบศิริ ซอย 51 ทนม4-144 6.00 6.00 900.00 - 900.00 - -   

45 สืบศิริ ซอย 53 ทนม4-145 5.00 5.00 120.00 - 120.00 - -   

 



30 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนช้างเผอืก 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 ชา้งเผือก ซอย 1 ทนม4-146 5.00 5.00 150.00 - 150.00 - -   

2 ชา้งเผือก ซอย 2 ทนม3-16 8.00 8.00 116.00 - 116.00 - -   

3 ชา้งเผือก ซอย 3 ทนม4-147 6.00 6.00 450.00 - 450.00 - -   

4 ชา้งเผือก ซอย 4 ทนม4-148 3.50 3.50 50.00 - 50.00 - -   

5 ชา้งเผือก ซอย 5 ทนม4-149 5.00 5.00 80.00 - 80.00 - -   

6 ชา้งเผือก ซอย 6 ทนม4-150 3.00 3.00 90.00 - 90.00 - -   

7 ชา้งเผือก ซอย 7 ทนม4-151 5.00 5.00 90.00 - 90.00 - -   

8 ชา้งเผือก ซอย 8 ทนม4-152 3.50 3.50 140.00 - 140.00 - -   

9 ชา้งเผือก ซอย 9 ทนม4-153 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -   

10 ชา้งเผือกซอย 10 ทนม4-154 3.50 3.50 240.00 - 240.00 - -   

11 ชา้งเผือกซอย 12 ทนม4-155 6.00 6.00 200.00 - 200.00 - -   

 

 

 



31 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนกฬีากลาง 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 กีฬากลาง ซอย 1 ทนม4-156 5.00 5.00 350.00 - 350.00 - -   

2 กีฬากลาง ซอย 2 ทนม4-157 3.50 3.50 50.00 - 50.00 - -   

3 กีฬากลาง ซอย 3 ทนม4-158 4.00 4.00 322.00 - 322.00 - -   

4 กีฬากลาง ซอย 4 ทนม4-159 5.00 5.00 300.00 - 300.00 - -   

5 กีฬากลาง ซอย 5 ทนม4-160 5.00 5.00 180.00 - 180.00 - -   

6 กีฬากลาง ซอย 6 ทนม4-161 3.00 3.00 200.00 - 200.00 - -   

7 กีฬากลาง ซอย 7 ทนม4-162 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -   

8 กีฬากลาง ซอย 8 ทนม4-163 5.00 5.00 200.00 - 200.00 - -   

9 กีฬากลาง ซอย 9 ทนม4-164 5.00 5.00 100.00 - 100.00 - -   

10 กีฬากลาง ซอย 10 ทนม4-165 5.00 5.00 200.00 - 200.00 - -   

 

 

 

 



32 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนน 30 กนัยายน 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 30 กนัยา ซอย 1 ทนม4-166 5.00 5.00 165.00 - 165.00 - -   

2 30 กนัยา ซอย 2 ทนม3-17 8.00 8.00 580.00 - 580.00 - -   

3 30 กนัยา ซอย 3 ทนม4-167 6.00 6.00 160.00 - 160.00 - -   

4 30 กนัยา ซอย 4 ทนม4-168 5.00 5.00 50.00 - 50.00 - -   

5 30 กนัยา ซอย 5 ทนม4-169 5.00 5.00 300.00 - 300.00 - -   

6 30 กนัยา ซอย 6 ทนม4-170 5.00 5.00 240.00 - 240.00 - -   

7 30 กนัยา ซอย 7 ทนม4-171 3.00 3.00 45.00 - 45.00 - -   

8 30 กนัยา ซอย 8 ทนม4-172 6.00 6.00 120.00 - 120.00 - -   

9 30 กนัยา ซอย 9 ทนม4-173 4.00 4.00 80.00 - 80.00 - -   

10 30 กนัยา ซอย 10 ทนม4-174 3.50 3.50 180.00 - 180.00 - -   

11 30 กนัยา ซอย 12 ทนม3-18 8.00 8.00 120.00 - 120.00 - - 

 12 30 กนัยา ซอย 14 ทนม4-175 5.00 5.00 300.00 - 300.00 - - 

 13 30 กนัยา ซอย 16 ทนม4-176 5.00 5.00 120.00 - 120.00 - - 

  

 



33 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซอยถนนสุรนารายณ์ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 สุรานารายณ์ ซอย 1 ทนม4-177 3.00 3.00 135.00 - 135.00 - -  

2 สุรานารายณ์ ซอย 2 ทนม4-178 3.50 3.50 155.00 - 155.00 - -  

3 สุรานารายณ์ ซอย 3 ทนม4-179 5.00 5.00 360.00 - 360.00 - -  

4 สุรานารายณ์ ซอย 5 ทนม4-181 3.00 3.00 120.00 - 120.00 - -  

5 สุรานารายณ์ ซอย 7 ทนม4-182 3.50 3.50 250.00 - 250.00 - -  

6 สุรานารายณ์ ซอย 9 ทนม4-183 3.00 3.00 95.00 - 95.00 - -  

7 สุรานารายณ์ ซอย 11 ทนม4-184 6.00 6.00 635.00 - 635.00 - -  

8 สุรานารายณ์ ซอย 13 ทนม4-185 5.00 5.00 200.00 - 200.00 - -  

9 สุรานารายณ์ ซอย 15 ทนม3-19 8.00 8.00 300.00 - 300.00 - -  

10 สุรานารายณ์ ซอย 17 ทนม4-186 4.00 4.00 335.00 - 335.00 - -  

 

 

 



34 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนท้าวสุระ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 ทา้วสุระ ซอย 1 ทนม3-20 9.00 6.00 350.00 1.50 350.00 - -   

2 ทา้วสุระ ซอย 2 ทนม3-21 8.00 8.00 300.00 - 300.00 - -   

3 ทา้วสุระ ซอย 3 ทนม4-188 4.50 4.50 796.00 - 796.00 - -   

4 ทา้วสุระ ซอย 4 ทนม4-189 3.50 3.50 310.00 - 310.00 - -   

5 ทา้วสุระ ซอย 5 ทนม4-190 5.00 5.00 420.00 - 420.00 - -   

6 ทา้วสุระ ซอย 7 ทนม4-191 4.00 4.00 200.00 - 200.00 - -   

7 ทา้วสุระ ซอย 9 ทนม4-192 4.00 4.00 200.00 - 200.00 - -   

8 ทา้วสุระ ซอย 11 ทนม4-193 4.00 4.00 200.00 - 200.00 - -   

9 ทา้วสุระ ซอย 13 ทนม4-194 4.00 4.00 140.00 - 140.00 - -   

10 ทา้วสุระ ซอย 15 ทนม4-195 6.00 6.00 250.00 - 250.00 - -   

11 ทา้วสุระ ซอย 17 ทนม4-196 6.00 6.00 550.00 - 550.00 - -  

12 ทา้วสุระ ซอย 19 ทนม4-197 6.00 6.00 200.00 - 200.00 - -  

13 ทา้วสุระ ซอย 23 ทนม3-22 8.00 8.00 200.00 - 200.00 - -  

14 ทา้วสุระ ซอย 25 ทนม4-198 6.00 6.00 250.00 - 250.00 - -  

 
 



35 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนเบญจรงค์ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 เบญจรงค ์ซอย 1 ทนม4-199 4.00 4.00 275.00 - 275.00 - -  

2 เบญจรงค ์ซอย 2 ทนม4-200 6.00 6.00 120.00 - 120.00 - -  

3 เบญจรงค ์ซอย 3 ทนม4-201 3.00 3.00 210.00 - 210.00 - -  

4 เบญจรงค ์ซอย 4 ทนม4-202 4.00 4.00 305.00 - 305.00 - -  

5 เบญจรงค ์ซอย 5 ทนม4-203 5.00 5.00 287.00 - 287.00 - -  

6 เบญจรงค ์ซอย 6 ทนม4-204 5.00 5.00 380.00 - 380.00 - -  

7 เบญจรงค ์ซอย 7 ทนม4-205 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -  

8 เบญจรงค ์ซอย 8 ทนม4-206 6.00 6.00 400.00 - 400.00 - -  

9 เบญจรงค ์ซอย 9 ทนม4-207 3.00 3.00 135.00 - 135.00 - -  

10 เบญจรงค ์ซอย 11 ทนม3-23 6.00-8.00 6.00-8.00 650.00 - 650.00 - -  
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนไชยณรงค์ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 ไชยณรงค ์ซอย 1 ทนม4-208 5.00 5.00 470.00 - 470.00 - -  

2 ไชยณรงค ์ซอย 3 ทนม4-209 5.00 5.00 300.00 - 300.00 - -  

3 ไชยณรงค ์ซอย 5 ทนม4-210 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -  

4 ไชยณรงค ์ซอย 7 ทนม4-211 3.00 3.00 100.00 - 100.00 - -  

5 ไชยณรงค ์ซอย 9 ทนม4-212 3.00 3.00 50.00 - 50.00 - -  

 



37 
 

รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนมหาชัย 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 มหาชยั ซอย 1 ทนม3-24 6.00 6.00 330.00 - 330.00 - -  

2 มหาชยั ซอย 2 ทนม4-213 6.00 6.00 610.00 - 610.00 - -  

3 มหาชยั ซอย 3 ทนม4-214 8.00 8.00 330.00 - 330.00 - -  

4 มหาชยั ซอย 5 ทนม4-215 6.00 6.00 450.00 - 450.00 - -  

5 มหาชยั ซอย 7 ทนม4-216 5.00 5.00 500.00 - 500.00 - -  

6 มหาชยั ซอย 9 ทนม4-217 6.00-8.00 6.00-8.00 350.00 - 350.00 - -  
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนพายพัทิศ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

1 ถนนพายพัทิศ ซอย 2 ทนม4-218 5.00 5.00 150.00 - 150.00 - -  

2 ถนนพายพัทิศ ซอย 4 ทนม4-219 8.00 8.00 450.00 - 450.00 - -  

3 ถนนพายพัทิศ ซอย 5 ทนม4-220 6.00 5.00 150.00 - 150.00 - -  

4 ถนนพายพัทิศ ซอย 6 ทนม4-221 8.00 8.00 200.00 - 200.00 - -  

5 ถนนพายพัทิศ ซอย 7 ทนม4-222 6.00 6.00 150.00 - 150.00 - -  

6 ถนนพายพัทิศ ซอย 8 ทนม4-223 6.00 6.00 200.00 - 200.00 - -  

7 ถนนพายพัทิศ ซอย 9 ทนม4-224 7.00 6.00 450.00 - 450.00 - -  

8 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/1 ทนม4-225 6.00 6.00 60.00 - 60.00 - -  

9 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/2 ทนม4-226 6.00 6.00 100.00 - 100.00 - -  

10 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/3 ทนม4-227 6.00 6.00 250.00 - 250.00 - -  

11 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/4 ทนม4-228 6.00 6.00 100.00 - 100.00 - -  

12 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/5 ทนม4-229 3.00 3.00 80.00 - 80.00 - -  

13 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/6 ทนม4-230 6.00 6.00 100.00 - 100.00 - -  

14 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/7 ทนม4-231 2.50 2.50 150.00 - 150.00 - -  

15 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/9 ทนม4-232 3.00 3.00 150.00 - 150.00 - -  
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รายช่ือเส้นทางและรหัสสายทางภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซอยถนนพายพัทิศ 

ท่ี รายการถนน 
รหสัสาย

ทาง 

เขตทาง

(กวา้ง)

(ม.) 

ผิวจราจร

(กวา้ง) 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ไหล่ทาง

ขา้งถนน 

(ม.) ประเภทถนน 

หมาย

เหต ุ

     ค.ส.ล. ลาดยาง แอสฟัสท์ตคิ  

16 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/11 ทนม4-233 5.00 5.00 220.00 - 220.00 - -  

17 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/13 ทนม4-234 6.00 6.00 110.00 - 110.00 - -  

18 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/15 ทนม4-235 10.00 2.00 100.00 - 100.00 - -  

19 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/17 ทนม4-236 6.00 6.00 150.00 - 150.00 - -  

20 ถนนพายพัทิศ ซอย 9/19 ทนม4-237 5.00 5.00 80.00 - 80.00 - -  

21 ถนนพายพัทิศ ซอย 10 ทนม4-238 5.00 5.00 120.00 - 120.00 -   

22 ถนนพายพัทิศ ซอย 11 ทนม4-239 2.00 2.00 150.00 - 150.00 -   

23 ถนนพายพัทิศ ซอย 12 ทนม4-240 5.00 5.00 100.00 - 100.00 -   

24 ถนนเลียบนคร ตอนท่ี 1 ทนม3-25 10.00 10.00 1,330.00 - 1,330.00 -   

25 ถนนเลียบนคร ตอนท่ี 2 ทนม3-26 8.00 8.00 450.00 - 450.00 -   
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   ตลอดจนความต้องการ  ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการ   ในบทน้ีเป็นการน าเสนอวิธีการวิจัย  โดยมีหัวข้อดัง 
ต่อไปน้ี  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในท่ีน้ี  คือ ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   จ านวน  82 ชุมชน ส่วน
ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนประชากรนั้น  คดัเลือกโดยการสุ่มจ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมี
จ  านวนเท่ากบั 82 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการของ Krejcie and Morgan  

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม  เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบัโดยด าเนินการสร้างดงัน้ี 

1. ศึกษาเทคนิคและวธีิการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัหรือตวั
แปรต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วารสาร
เอกสาร และส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

3. ศึกษาสภาพความเป็นจริงของการใหบ้ริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ตลอดจนดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  สร้างแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัปัจจยัหรือตวัแปร
ท่ีใช้ในการศึกษา  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างแล้วน าไปให้ผูมี้ประสบการณ์และ
เช่ียวชาญดา้นแบบสอบถามตรวจสอบและแนะน าขอ้บกพร่อง 
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5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามฉบบัร่างแลว้น าไปทดสอบกบัผูรั้บบริการ  จ านวน 14 
รายในระหวา่งวนัท่ี  1 - 15 ธนัวาคม  2555  ตลอดจนน าไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา
จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแกไ้ข และพิมพเ์ป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

6. แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ประกอบดว้ยค าถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4  ตอน  คือ  
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณลักษณะของประชากรผูต้อบแบบสอบถามได้แก่

เพศ  อายุ  สถานภาพ   การศึกษา   อาชีพ  รายได้  ช่ือชุมชน  เขตชุมชน 
สถานภาพในชุมชน ประเภทถนนในชุมชนท่ีขอรับบริการ ประเภทของการ
ขอรับบริการ และจ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการ   ได้แก่  ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการบริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นปัจจยัน าเขา้
ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั ดา้นขอ้มูลการให้บริการ ดา้นการ
อ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ  ดา้นกระบวนการบ ารุงรักษา  และ
ดา้นประสิทธิภาพของการบริการ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคาดหวงัในการบริการซ่อมทาง  ไดแ้ก่  ระยะเวลา
ท่ีคาดหวงัต่อคร้ังของการบริการวา่มีระยะเวลาก่ีวนั 

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท าไดโ้ดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ตวัอย่าง  อธิบายขอ้ค าถาม

แล้วให้ตวัอย่างท าการตอบขอ้มูลให้ครบถ้วน  มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในขณะท าการเก็บขอ้มูล 
จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ต่อไป 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว   น าค าตอบท่ีได้จากแต่ละขอ้ค าถามมาแจกแจง
ความถ่ีของค าตอบแต่ละข้อ  โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   จากนั้นจึงท าการเรียงค่า
คะแนนความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน  จากคะแนนมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอ้ยท่ีสุด  พร้อมทั้งหา
สาเหตุของความไม่พึงพอใจ  (หากมี)  นอกจากน้ี  ท าการปรับเทียบค่าคะแนนความพึงพอใจของ
ชุมชนทั้ง 4 เขต  
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3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. การวเิคราะห์คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้ช่ือชุมชน เขตชุมชน สถานภาพในชุมชน ประเภทถนนในชุมชนท่ีขอรับ
บริการ  ประเภทของการขอรับบริการ  และจ านวนความถ่ีในการขอรับบริการโดยใช้
การวเิคราะห์หาความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าสถิติทั้งหมด  ท าการแปลผลโดยใชล้ าดบัขั้นการประมาณ
ค่า ดงัน้ีคือ 
4.50 - 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด หรือพึงพอใจในเกณฑสู์งมาก 
3.50 - 4.49 หมายถึง  พึงพอใจมาก หรือพึงพอใจในเกณฑม์าก 
2.50 - 3.49 หมายถึง  พึงพอใจปานกลางหรือพึงพอใจในเกณฑป์านกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย หรือพึงพอใจในเกณฑต์ ่า 
1.00 - 1.49 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยมากหรือพึงพอใจในเกณฑต์ ่ามาก 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการส ารวจความต้องการได้รับบริการด้านการบ ารุงรักษาทาง  ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ของงานบ ารุงรักษาทาง ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา จาก
แบบสอบถาม จ านวน 82 ชุด น าเสนอเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายได ้ช่ือชุมชน เขตชุมชน สถานภาพในชุมชน ประเภทถนนในชุมชนท่ีขอรับ
บริการ ประเภทของการขอรับบริการ และจ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ 

2. ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ ดา้น
เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นปัจจยัน าเขา้ท่ีใช้ในการให้บริการ ดา้นความปลอดภยั ดา้น
ขอ้มูลการให้บริการ ดา้นการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ ดา้นกระบวนการ
บ ารุงรักษา และดา้นประสิทธิภาพของการบริการ 

3. ความคาดหวงัในการบริการซ่อมทาง ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีคาดหวงัต่อคร้ังของการบริการ
วา่มีระยะเวลาก่ีวนั 

4. ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง 
 
4.1  คุณลกัษณะของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 คุณลกัษณะของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาขอรับบริการ จ านวน 82 คน มีผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 

โดยมีผูห้ญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และผูช้าย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 
ตามล าดบั  ดงัแสดงในตาราง ท่ี 4.1 
   
ตารางท่ี  4.1  เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
37 
45 

 
45.1 
54.9 
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จากตาราง 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาขอรับบริการ จ านวน 82 คน โดยแบ่งเป็น ช่วงอาย ุ 
41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7  ช่วงอายุ  31 - 40 ปีและช่วงอายุ 51 - 60 ปี 
จ  านวน 20 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 24.4  ช่วงอายุ  61 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
และ ช่วงอาย ุ21 - 30 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดบั  ดงัแสดงในตาราง ท่ี 4.2  
 
ตารางท่ี  4.2  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
2. อาย ุ
   21-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี 
   61 ปีข้ึนไป 

 
4 

20 
26 
20 
12 

 
4.9 

24.4 
31.7 
24.4 
14.6 

 
จากตาราง 4.3  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาขอรับบริการ จ านวน 82 คน โดยแบ่งเป็น ปริญญา

ตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มากท่ีสุด ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จ านวน 24 คน 
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 29.3 และ อ่ืน ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั  ดงัแสดงใน
ตาราง ท่ี 4.3   
 
ตารางท่ี  4.3  ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3. การศึกษา  
    ประถมศึกษา 
    มธัยมศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    อ่ืนๆ 

 
24 
24 
25 
9 

 
29.3 
29.3 
30.5 
11.0 

 
จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมาขอรับบริการ จ านวน 82 คน โดยแบ่งเป็น อาชีพ

คา้ขาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4  มากท่ีสุด  อาชีพรับจา้ง จ านวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 
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32.9  อาชีพรับราชการ  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.9 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง ท่ี 4.4   
 
ตารางท่ี  4.4  อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3. อาชีพ 
    รับราชการ 
   คา้ขาย 
   รับจา้ง 
   อ่ืนๆ 

 
22 
29 
27 
4 

 
26.8 
35.4 
32.9 
4.9 

 
รูปท่ี  4.1  แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามเพศ จ านวน  82 คน  เพศหญิง จ านวน 

45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และเพศชาย จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.10 ตามล าดบั 
 

  

รูปท่ี  4.1  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามเพศ  
 
รูปท่ี  4.2  แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอาย ุ จ  านวน  82  คน  แบ่งเป็น 

ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ  านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.7   ช่วงอายุ 51 - 60 ปีและช่วงอายุ 31 - 40 ปี 
จ  านวน 20 คนเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 24.4  ช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
และ ช่วงอาย ุ21 - 30 ปี จ  านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดบั 

เพศชาย
37 คน

ร้อยละ 45.10

เพศหญิง
45 คน

ร้อยละ 54.90

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง
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รูปท่ี  4.2  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 

 
รูปท่ี  4.3  แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา  จ านวน 82  คน ปริญญา

ตรี จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.5 ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จ านวน 24 คนเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 29.3  และอ่ืน ๆ จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ป    
  คน

ร้อยละ    

ช่วงอายุระหว่าง   -   ป 
    คน

ร้อยละ    

ช่วงอายุระหว่าง   -   ป 
   คน

ร้อยละ   .  

ช่วงอายุระหว่าง 61 ป ขึ้นไป, 
12คน  15 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ป 

ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ป 

ช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ป 

ช่วงอายุระหว่าง 51- 60 ป 

ช่วงอายุระหว่าง 61 ป ขึ้นไป

 

               24    

       29.3

               

24   

      29.3

              

25   

       30.9

     

9   

       11.0

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ

ระดบัประถมศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช.

ระดบัปริญญาตรี

อ่ืนๆ

รูปท่ี  4.3  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 
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 รูปท่ี  4.4  แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ คา้ขาย 29 คน ร้อยละ 35.4  
รับจา้ง 27 คน ร้อยละ 32.9 รับราชการ 22 คน ร้อยละ 26.8  และอ่ืน ๆ 4  คน ร้อยละ 4.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี  4.4  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการ
ขอรับบริการจากทางราชการได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืน  และอาชีพคา้ขายตอ้งอาศยัถนนในการประกอบ
อาชีพ จึงเขา้ถึงการขอรับบริการดา้นการบ ารุงรักษาทางมากดว้ยเช่นกนั  

4.2 กลุ่มตัวอย่างทีม่าขอรับบริการ 

ตารางท่ี  4.5  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาขอรับบริการ  จ านวน  82 คน  โดยแบ่งเป็นซ่อมแซม
ถนนลาดยาง จ านวน 52 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63.4  มากท่ีสุด ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จ านวน 28 ราย คิด
เป็น ร้อยละ 34.1 และ ซ่อมแซมแอสฟาสตติ์ค จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั (รูปท่ี 4.5) 
 

ตารางท่ี  4.5  จ  านวนร้อยละของประเภทถนนท่ีมีผูข้อรับบริการซ่อมแซม 
ประเภท  จ านวน ร้อยละ 

             คอนกรีต 

             ลาดยาง 

             แอสฟาสตติ์ค 

 
 

 

28 

52 

2 

34.1 

63.4 

2.4 
รวม  82 100.0 

 

          22            

26. 8

       29           35.4

        27        32.9

      4           4.9

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ

รับราชการ
คา้ขาย
รับจา้ง
อ่ืนๆ
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รูปท่ี  4.5  จ านวนร้อยละของประเภทถนนท่ีมีผูข้อรับบริการซ่อมแซม 

 
 ตารางท่ี 4.6  ประเภทของการขอรับบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาขอรับบริการ จ านวน 
82 คน โดยแบ่งเป็น ซ่อมแซมทาง จ านวน 52 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63.4 มากท่ีสุด ปรับปรุงไหล่ทาง 
จ านวน 27 ราย คิดเป็น ร้อยละ 32.9 และอ่ืน ๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั ดงัแสดง
ในรูปท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี  4.6  จ านวนร้อยละของประเภทการขอรับบริการ 

ประเภท  จ านวน ร้อยละ 
ซ่อมแซมทาง           

       ปรับปรุงไหล่ทาง 
 อ่ืนๆ              

 
 
 

52 
27 
3 

63.4 
32.9 
3.7 

รวม  82 100.0 
    

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

34.1

63.4

2.4

      

      

 



49 
 

 
รูปท่ี  4.6  จ  านวนร้อยละของประเภทการขอรับบริการ 

 
ตารางท่ี  4.7 จ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาขอรับบริการ 

จ านวน 82 คน แบ่งเป็น 2-3 เดือนคร้ัง จ  านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.4 มากท่ีสุด  เดือนละคร้ัง 
จ านวน 27 ราย คิดเป็น ร้อยละ 32.9  อ่ืน ๆ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอาทิตยล์ะคร้ัง 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.7 

 
  ตารางท่ี  4.7  จ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ 

ประเภท  จ านวน ร้อยละ 
 อาทิตยล์ะคร้ัง           

                     เดือนละคร้ัง              
                     2-3 เดือนคร้ัง 
                     อ่ืนๆ             

 
 
 

1 
27 
52 
2 

1.2 
32.9 
63.4 
2.4 

รวม  82 100.0 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0 63.4

32.9

3.7
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รูปท่ี 4.7  จ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ 
 

จากตารางท่ี 4.5-4.7 พบวา่ ประเภทของการซ่อมแซมทางดว้ยการลาดยาง จะมีปริมาณมาก
ท่ีสุด  โดยช่วงระยะเวลาการขอรับบริการอยูท่ี่  2 – 3  เดือนคร้ัง  แสดงถึง  ปริมาณการสัญจรและ
ระยะเวลาจะส่งผลต่อคุณภาพของวสัดุซ่อมแซมทาง  ซ่ึงจะท าให้คาดการณ์ได้ถึงปริมาณวัสดุ
ซ่อมแซมทางท่ีจะใชใ้นแต่ละช่วงเวลาในปีงบประมาณไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 
4.3 ภาพรวมความพงึพอใจของผู้ทีม่าขอรับบริการ  

ภาพรวมความพึงพอใจของผูม้าขอรับบริการแสดงดงัตารางท่ี  4.8 โดยแยกเป็นดา้นต่าง ๆ 
ส่ีดา้น ได้แก่ กระบวนการขั้นตอนการบริการ เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ด้านคุณภาพการให้บริการ  พบว่าด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บ 
บริการท่ีมีค่าสูงสุด   คือความพึงพอใจต่อการมีระบบและขั้นตอนการขอใช้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว  ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.38  ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่า 
สูงสุดคือความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.45  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่าสูงสุดคือ  ความพึง
พอใจ  ต่อบุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังานมีค่าสูงสุด  ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76  ดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่าสูงสุดคือ  ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัแก่

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

1.2

32.9

63.4

2.4
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ประชาชนในชุมชน  ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.65  ดา้นขอ้มูลการให้บริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บ 
บริการท่ีมีค่าสูงสุดคือ ความพึงพอใจต่อการแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย 
3.34  ดา้นการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่าสูงสุดคือ 
ความพึงพอใจต่อการแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการ  ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.18  ดา้นกระบวน 
การบ ารุงรักษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพของทางท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.13  มี
ค่าใกลเ้คียงกบัความพึงพอใจต่อความรวดเร็วของการบ ารุงรักษาดา้นประสิทธิภาพการบริการ  ซ่ึง
ไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.12  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อประสิทธิภาพของการให้บริการของ
พนกังานเทศบาลไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.22   
 
ตารางท่ี  4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความพึงพอใจของผูม้าขอรับบริการ
 งานบ ารุงรักษาทาง 

ความพึงพอใจต่อการบริการดา้นต่างๆ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.1 ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการบริการ     
   2.1.1 มีระบบและขั้นตอนการขอใชบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็ว  3.38  0.580 
   2.1.2 มีระบบการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลาก าหนด  3.22  0.817 
2.2  ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ     
   2.2.1 กิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ  3.41  0.628 
   2.2.2 ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  3.30  0.622 
   2.2.3 ความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ  3.45  0.699 
2.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก     
   2.3.1  มีวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอกบั 
  ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 
 

3.23  0.654 

   2.3.2  มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังาน  3.76  0.658 
2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ     
   2.4.1  ความปลอดภยัแก่ประชาชนในชุมชน 
   2.4.2 ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 
   2.4.3 ความปลอดภยัของผูใ้หบ้ริการ 
 

 3.65 
3.29 
3.21 

 

 0.655 
0.657 
0.698 
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ตารางท่ี  4.8  (ต่อ) 
ความพึงพอใจต่อการบริการดา้นต่างๆ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
2.5 ด้านข้อมูลการให้บริการ 
   2.5.1 การแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง 
   2.5.2 การแจง้ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บบริการฯ 
   2.5.3 การแจง้รายการของงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท า 
2.6 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 
   2.6.1 การแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการฯ 
   2.6.2 การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
2.7 ด้านกระบวนการบ ารุงรักษา 
   2.7.1 ความรวดเร็วของการบ ารุงรักษา 
   2.7.2 คุณภาพของทางท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา 
2.8 ด้านประสิทธิภาพการบริการ 
   2.8.1 ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของพนกังานเทศบาล 

 
 
 
 
 

 
3.34 
2.99 
3.09 

 
3.18 
3.10 

 
3.12 
3.13 

 
3.22 

  
0.707 
0.809 
0.804 

 
0.631 
0.795 

 
0.655 
0.716 

 
0.629 

 
 เม่ือน าผลจากตารางท่ี  4.8  มาวเิคราะห์เป็นรายดา้นไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

ดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการบริการ  จากตารางท่ี  4.9  พบว่าระดบัความพึงพอใจ  ดา้น
กระบวนการ ขั้นตอนการบริการ ระดบัความความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง (3.30)  

 
ตารางท่ี  4.9  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ   

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. มีระบบและขั้นตอนการขอใชบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 3.38 0.580 ปานกลาง 
2. มีระบบการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลาก าหนด 3.22 0.817 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.30 0.698 ปานกลาง 
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 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  จากตารางท่ี  4.10  พบวา่  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง  (3.38)  โดยเรียงล าดบัประเด็นท่ีไดค้ะแนนมากไปน้อยดงัน้ีคือ  ความรู้ความสามารถ
และทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ  (3.45)  กิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ  (3.41)  และ
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี (3.30)  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  4.10  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. กิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 3.41 0.628 ปานกลาง 
2. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
3.ความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 

3.30 
3.45 

0.622 
0.699 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.38 0.649 ปานกลาง 
 
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    ตารางท่ี  4.11  พบวา่  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง (3.49) โดยเรียงล าดบัประเด็นท่ีไดค้ะแนนมากไปนอ้ยดงัน้ีคือ มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการ
ปฏิบติังาน  (3.76)  และมีวสัดุ  อุปกรณ์และครุภณัฑ์  ท่ีมีคุณภาพ  เพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ (3.23) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  4.11  ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. มีวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

2. มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังาน 

3.23 
 

3.76 

0.654 
 

0.658 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
รวมเฉล่ีย 3.49 0.656 ปานกลาง 
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 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  จากตารางท่ี  4.12  พบวา่  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง  (3.38)  โดยเรียงล าดับประเด็นท่ีได้คะแนนมากไปน้อยดังน้ีคือ  ความปลอดภยัแก่
ประชาชนในชุมชน(3.65)  ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง (3.29)  และความปลอดภยัของผู ้
ใหบ้ริการ(3.21) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  4.12  ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความปลอดภยัแก่ประชาชนในชุมชน 
2. ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 
3. ความปลอดภยัของผูใ้หบ้ริการ 

3.65 
3.29 
3.21 

0.655 
0.657 
0.698 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.38 0.67 ปานกลาง 
 
 ดา้นขอ้มูลการใหบ้ริการ จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบั ปาน
กลาง  (3.14) โดยเรียงล าดบัประเด็นท่ีไดค้ะแนนมากไปนอ้ยดงัน้ีคือ  การแจง้ระยะเวลาในการบ ารุง 
รักษาทาง  (3.34)  การแจง้รายการของงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท า  (3.09)  และการแจง้ช่ือและเบอร์
โทรศพัทข์องผูรั้บบริการ (2.99) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี  4.13  ความพึงพอใจดา้นขอ้มูลการใหบ้ริการ 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. การแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง 
2. การแจง้ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บบริการฯ 
3. การแจง้รายการของงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท า 

3.34 
2.99 
3.09 

0.707 
0.809 
0.804 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.14 0.77 ปานกลาง 
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 ดา้นการอ านวยความสะดวกในขณะใหบ้ริการ  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง  (3.14) โดยประเด็นการแจง้เตือนล่วงหน้าก่อนการด าเนินการ ได้
คะแนนสูงสุด (3.18) และรองลงมาคือ  การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน (3.10) 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  4.14  ความพึงพอใจดา้นการอ านวยความสะดวกในขณะใหบ้ริการ 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. การแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการฯ 
2. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 

3.18 
3.10 

0.631 
0.795 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.14 0.713 ปานกลาง 
 
 ดา้นกระบวนการบ ารุงรักษา จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง (3.125)   
 
ตารางท่ี  4.15  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการบ ารุงรักษา 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความรวดเร็วของการบ ารุงรักษา 
2. คุณภาพของทางท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา 

3.12 
3.13 

0.655 
0.716 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.125 0.685 ปานกลาง 
 

ดา้ประสิทธิภาพของการให้บริการของพนกังานเทศบาล  จากตารางท่ี  4.3.8 พบว่าผูรั้บ 
บริการมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (3.22)  
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ตารางท่ี  4.16  ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการบริการ   

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย   ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของพนกังานเทศบาล 3.22 0.629 ปานกลาง 
รวมเฉล่ีย 3.22 0.629 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี  4.9 - 4.16  ขา้งตน้  สามารถสรุปภาพรวมประสิทธิภาพการให้บริการของงาน
บ ารุงรักษาทาง  ส่วนการโยธา  ส านกัการช่าง  เทศบาลนครนครราชสีมา  ว่าอยูใ่นเกณฑ์ดี  เพราะ 
ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมากทุกหวัขอ้ สาเหตุเน่ืองมาจาก  คนงาน พนกังาน 
ลูกจ้าง  ข้าราชการและผูบ้ริหารของทางเทศบาล   ให้ความส าคญักบัการบ ารุงรักษาทางในเขต
เทศบาล  ตลอดจนความรู้ความสามารถของผูท้  าการบ ารุงรักษาทางอยู่ในเกณฑ์ดี  จึงท าให้ผลงาน
ออกมาดี 
 

4.4  ความพงึพอใจของผู้ทีม่าขอรับบริการจ าแนกตามประเภทถนน  
              จากตารางท่ี  4.17  ค่าเฉล่ียของความพอใจของผูท่ี้มาขอรับบริการจ าแนกตามประเภท
ถนน แสดงให้เห็นชดัเจนว่า โดยส่วนใหญ่แลว้ การขอรับบริการซ่อมแซมถนนแอสฟัลทติ์กไดรั้บ
ความพึงพอใจมากกวา่การซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต 

 
ตารางท่ี  4.17  ความพึงพอใจของผูท่ี้มาขอรับบริการ จ าแนกตามประเภทถนน 

ดา้น ประเภทของการขอรับบริการ  
คอนกรีต ลาดยาง แอสฟัลท์

ติก 
1. จ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ 
2. มีระบบและขั้นตอนการขอใชบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
3. มีระบบการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลาก าหนด 
4. กิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 
5. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
6. ความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 

2.50 
3.32 
3.21 
3.32 
3.32 
3.32 

2.77 
3.40 
3.21 
3.44 
3.31 
3.52 

2.50 
3.50 
3.50 
4.00 
3.00 
3.50 
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ตารางท่ี  4.17  (ต่อ) 
ดา้น ประเภทของการขอรับบริการ  

คอนกรีต ลาดยาง แอสฟัลท์
ติก 

7. มีวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอ 
8. มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังาน 
9. ความปลอดภยัแก่ประชาชนในชุมชน 
10. ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 
11. ความปลอดภยัของผูใ้หบ้ริการ 
12. การแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง 
13. การแจง้ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บบริการ บุคคลท่ี

ติดต่อ 
14. การแจง้รายการของงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท า 
15. การแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการบ ารุงทาง 
16. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน

ชุมชน 
17. ความรวดเร็วของการบ ารุงรักษา 
18. คุณภาพของทางท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา 
19. ประสิทธิภาพของการให้บริการของพนกังานเทศบาล 

3.14 
3.57 
3.50 
3.32 
3.11 
3.29 
3.04 

 
3.11 
3.11 
3.04 

 
3.18 
3.07 
3.21 

3.25 
3.85 
3.71 
3.27 
3.25 
3.37 
2.98 

 
3.10 
3.21 
3.12 

 
3.08 
3.17 
3.23 

4.00 
4.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
2.50 

 
2.50 
3.50 
3.50 

 
3.50 
3.00 
3.00 

 

 

 
4.5 ความพงึพอใจของผู้ทีม่าขอรับบริการจ าแนกตามประเภทการขอรับบริการ  

จากตารางท่ี  4.18  ค่าเฉล่ียของความพอใจของผูท่ี้มาขอรับบริการจ าแนกตามประเภทการ
ขอรับบริการ  แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการขอรับบริการซ่อมแซมไหล่ทางได้รับความพึงพอใจ 
ใกลเ้คียงกบัการขอรับบริการอ่ืน ๆ  ในขณะท่ีโดยส่วนใหญ่แลว้  การขอรับบริการซ่อมแซมถนน
ไดรั้บความพึงพอใจ นอ้ยกวา่การขอรับบริการซ่อมไหล่ทางและการขอรับบริการอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี  4.18  ความพึงพอใจของผูท่ี้มาขอรับบริการ จ าแนกตามประเภทการขอรับบริการ 
ดา้น ประเภทของการขอรับบริการ  

ซ่อมถนน ซ่อมไหล่ทาง อืน่ๆ 

1.  จ  านวนความถ่ีในการขอรับบริการ 
2. มีระบบและขั้นตอนการขอใชบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
3. มีระบบการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลาก าหนด 
4. กิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 
5. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
6. ความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 
7. มีวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอ 
8. มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังาน 
9. ความปลอดภยัแก่ประชาชนในชุมชน 
10. ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 
11. ความปลอดภยัของผูใ้หบ้ริการ 
12. การแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง 
13. การแจง้ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บบริการ บุคคลท่ี

ติดต่อ 
14. การแจง้รายการของงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท า 
15. การแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการบ ารุงทาง 
16. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน

ชุมชน 
17. ความรวดเร็วของการบ ารุงรักษา 
18. คุณภาพของทางท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา 
19. ประสิทธิภาพของการให้บริการของพนกังานเทศบาล 

2.58 
3.42 
3.13 
3.38 
3.33 
3.46 
3.21 
3.58 
3.73 
3.27 
3.10 
3.27 
3.00 

 
3.06 
3.17 
3.06 

 
3.06 
3.12 
3.23 

2.81 
3.30 
3.37 
3.48 
3.30 
3.41 
3.22 
3.81 
3.78 
3.33 
3.44 
3.48 
2.93 

 
3.04 
3.19 
3.11 

 
3.22 
3.15 
3.15 

3.00 
3.33 
3.33 
3.33 
3.00 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.33 
3.00 
3.33 
3.33 

 
4.00 
3.33 
3.67 

 
3.33 
3.33 
3.67 

 
 
              จากตารางท่ี  4.17 - 4.18  สามารถสรุปภาพรวมความพึงพอใจ  ของผูท่ี้มาขอรับบริการ  ได้
วา่  การขอรับบริการซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต  ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยกวา่การขอ 
รับบริการซ่อมแซมถนนแอสฟัลทติ์ก  และการขอรับบริการซ่อมแซมถนนไดรั้บความพึงพอใจนอ้ย
กวา่ การขอรับบริการซ่อมแซมไหล่ทางและบริการอ่ืน ๆ  ดงันั้น งานบ ารุงรักษาทาง ส่วนการโยธา 
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ส านกัการช่าง  เทศบาลนครนครราชสีมา  ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันา  การให้บริการซ่อมแซม
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต  อีกทั้งใหค้วามส าคญัแก่การให้บริการซ่อมถนน  เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีความพึงพอใจยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

บทน้ีเป็นการน าเสนอ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก

งานวจิยัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรั้บบริการและ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
เป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน  82  ชุด เก็บขอ้มูลจาก  82  ชุมชนในเขตเทศบาล
โดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มผูม้ารับบริการ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า  5  ระดบั  การวิเคราะห์ปัญหาและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้
วธีิทางสถิติ  เพื่อแจกแจงความถ่ีร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาขอรับบริการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 54.9) อยูใ่นช่วง
อาย ุ41- 50 ปี (ร้อยละ 31.7) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 30.5) และมีอาชีพ
คา้ขาย (ร้อยละ 35.4) มากท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการขอรับบริการจากทางราชการไดดี้กวา่กลุ่มอ่ืน  และ
อาชีพคา้ขายตอ้งอาศยัถนนในการประกอบอาชีพ  จึงเขา้ถึงการขอรับบริการดา้นการ
บ ารุงรักษาทางมากดว้ยเช่นกนั 

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาขอรับบริการ  ส่วนมากขอซ่อมแซมถนนลาดยาง  (ร้อยละ 
63.4)  โดยมีความถ่ีในการขอรับบริการ  2 - 3  เดือนต่อคร้ัง  (ร้อยละ  63.4)  มากท่ีสุด 
แสดงใหเ้ห็นวา่  ประเภทของการซ่อมแซมทางดว้ยการลาดยาง  จะมีปริมาณมากท่ีสุด 
โดยช่วงระยะเวลาการขอรับบริการอยูท่ี่  2 - 3 เดือนคร้ัง  แสดงถึง ปริมาณการสัญจร
และระยะเวลาจะส่งผลต่อคุณภาพของวสัดุซ่อมแซมทาง  ซ่ึงจะท าให้คาดการณ์ไดถึ้ง
ปริมาณวสัดุซ่อมแซมทางท่ีจะใชใ้นแต่ละช่วงเวลาในปีงบประมาณไดอ้ยา่งแม่นย  า 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บบริการ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ
บริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้านคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ดา้นขอ้มูลการใหบ้ริการ ดา้นการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการและ
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ดา้นประสิทธิภาพการบริการ  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยค่าเฉล่ีย  อยู่ท่ี  3.28  แสดงให้เห็นว่า  ประสิทธิภาพการให้บริการ   ของงาน
บ ารุงรักษาทาง ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา วา่ อยูใ่นเกณฑ์
ดี เพราะ ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมากทุกหวัขอ้  

 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรั้บบริการ  เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการดา้นงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   พบว่างานบ ารุงรักษาทาง 
ส่วนการโยธา  ส านกัการช่าง  เทศบาลนครนครราชสีมา  มีระบบและขั้นตอนการขอใช้บริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว  ความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการสูง  บุคลากรท่ีมีทกัษะใน
การปฏิบติังาน ใหค้วามปลอดภยัแก่ประชาชนในชุมชน  มีการแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง 
แจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนเขา้ด าเนินการ และคุณภาพทางท่ีไดรั้บการซ่อมแซมแลว้อยูใ่นเกณฑดี์ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอส าหรับการวจัิยคร้ังนี้ 
 1. ด้านเทศบาลนครนครราชสีมา   พบว่า มีความพร้อมด้านงบประมาณเป็นอย่างสูง 

เน่ืองจากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ จึงไม่มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
 2. ดา้นบุคลากร  พบวา่  งานบ ารุงรักษาทาง  ส่วนการโยธา  ส านกัการช่าง  เทศบาลนคร

นครราชสีมา  มีความพร้อมสูง  มีทกัษะ  ความรู้  ความสามารถในดา้นงานบ ารุงรักษา
ทางเป็นอยา่งดี ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานาน จึงท าใหผ้ลงานออกมาดี 

 3. ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการใหบ้ริการ พบวา่ เน่ืองจากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่  
  มีงบประมาณสูง จึงท าใหเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือมีความพร้อมในการใชง้าน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรจะท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการดา้นงานบ ารุงรักษาทาง เปรียบเทียบกบั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อ่ืน ๆ เพื่อน าผลท่ีได้ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ 
ของ งานบ ารุงรักษาทาง ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ต่อไป 
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เกษมบณัฑิต.    

วชัราภรณ์ จนัทร์พุฒิพงศ์, 2546. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ
อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ. 
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ 

สุรชยั รัชตประทาน, 2546. ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อบริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาสารภี. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต,บณัฑิตวทิยาลยั,มหาวทิยาลยั เชียงใหม่. 

อจัฉรา สมสวย, 2545. ลักษณะความพึงพอใจของบุคคลต่อผลตอบแทน.วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, 
บณัฑิตวทิยาลยั,มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

การบริการ (ออนไลน์). ไดจ้าก http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2fff6aa32bcd1ffd 
การประเมิน (ออนไลน์) .ไดจ้าก http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=23863e7e74ee5139 
การประเมินคุณภาพ (ออนไลน์). ไดจ้าก www.phk.ac.th/uploadajax/nawtang15.pdf 
ความพงึพอใจ (ออนไลน์) ไดจ้าก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=3612.0 
ความหมายของระบบสาธารณูปโภคท้องถิ่น  (ออนไลน์)ได้จากhttp://ahph9thi.gotoknow.org/ 

assets/media/files/000/195/253/original_1.outline.pdf?1285879494 
คุณภาพ (ออนไลน์). ไดจ้ากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/16345 
โครงสร้างหน่วยงานภายในเทศบาลนครนครราชสีมา (ออนไลน์).ไดจ้ากhttp://www.koratcity.net 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2fff6aa32bcd1ffd
http://www.phk.ac.th/uploadajax/nawtang15.pdf
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=3612.0
http://ahph9thi.gotoknow.org/
http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/%20%20%20media/
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ประสิทธิภาพ (ออนไลน์). ไดจ้ากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ 
สาธารณูปโภค (ออนไลน์).ไดจ้าก http://www.bmaplanstd.in.th/uploadfiles/document/13 
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ (ออนไลน์).ไดจ้ากhttp://www.royin.go.th/th/knowledge/detail. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ออนไลน์) .ได้จาก   http://www.polsci.chula.ac.th/  initiatives/     

book12_intro.htm 
 

http://www.bmaplanstd.in.th/
http://www.polsci.chula.ac.th/  initiatives/
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แบบส ารวจความพงึพอใจการให้บริการด้านงานบ ารุงรักษาทาง  
ส่วนการโยธา ส านักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
ค าช้ีแจง งานบ ารุงรักษาทาง ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ไดจ้ดัท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจและแบบส ารวจความต้องการฉบับน้ี เพื่อวดัระดับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดกรอกแบบส ารวจฉบบัน้ีให้ครบถ้วน เพื่อเป็น
ข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของงานต่อไป  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง
หนา้ขอ้ความตรงกบัความเป็นจริง 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม     

 เพศ                      ชาย                         หญิง                

 อายุ                     11-20 ปี               21-30 ปี            31-40 ปี             41-50 ปี            51-60 ปี            

   61 ปีข้ึนไป 

การศึกษา            ประถมศึกษา          มธัยมศึกษา             ปริญญาตรี      

 อ่ืนๆระบุ...................................................... 

1.2 ท่านมีอาชีพอะไร           รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ            คา้ขาย           รับจา้ง     

            อ่ืนๆระบุ.................................. 

1.3 ช่ือชุมชน...............................................................เขตชุมชน....................................................... 
1.4 สถานภาพในชุมชน            ประธานชุมชน          สมาชิกชุมชน 
1.5 ประเภทถนนในชุมชนท่ีขอรับบริการ             คสล.                    ลาดยาง             แอสฟัลทติ์ค 
1.6 ประเภทของการขอรับบริการ           ซ่อมแซมทาง            ปรับปรุงไหล่ทาง  
   อ่ืนๆ ระบุ........................................  

1.7 จ านวนความถ่ีในการขอรับบริการ          อาทิตยล์ะคร้ัง           เดือนละคร้ัง           2-3 เดือน/คร้ัง         

 อ่ืนๆ(ระบุ)..................... 
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ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

ประเด็นรายการ มาก
ท่ีสุด 5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

2.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ      

   2.1.1 มีระบบและขั้นตอนการขอใชบ้ริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

     

   2.1.2 มีระบบการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ทนัเวลาก าหนด 

     

2.2 ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ      

   2.2.1 กิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ      

   2.2.2 ความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

     

   2.2.3 ความรู้ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีใหบ้ริการ 

     

2.3 ด้านปัจจัยน าเข้าทีใ่ช้ในการบริการ      

   2.3.1 มีวสัดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ 
เพียงพอ 

     

   2.3.2  มีบุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังาน      

2.4 ด้านความปลอดภัย      

    2.4.1 ความปลอดภยัแก่ประชาชนในชุมชน      

    2.4.2 ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง      

    2.4.3 ความปลอดภยัของผูใ้หบ้ริการ      

2.5 ด้านข้อมูลการให้บริการ      

    2.5.1 การแจง้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาทาง      

    2.5.2 การแจง้ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์อง
ผูรั้บบริการบุคคลท่ีติดต่อ 

     

    2.5.3 การแจง้รายการของงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท า      
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ตอนท่ี 2  (ต่อ) 

ประเด็นรายการ มาก
ท่ีสุด 5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

2.6 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ      

    2.6.1 การแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการ
บ ารุงทาง 

     

    2.6.2 การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในชุมชน 

     

2.7 ด้านกระบวนการบ ารุงรักษา      

    2.7.1 ความรวดเร็วของการบ ารุงรักษา      

    2.7.2 คุณภาพของทางท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษา      

2.8 ด้านประสิทธิภาพของการบริการ      

   2.8.1 ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของ
พนกังานเทศบาล 

     

 

ตอนท่ี 3 ความคาดหวงัในการบริการซ่อมทาง ระยะเวลาท่ีคาดหวงัต่อคร้ัง ......................วนั 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็น/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
3.1 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
3.2........................................................................................................................................................              
........................................................................................................................................................
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
 นายพรชัย พงษ์ดี เกิดเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2505 ณ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง  
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   จงัหวดันครราชสีมา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   ระดบัปริญญาโทหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดศึ้กษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ปัจจุบนัรับราชการสังกดัส านกัการช่าง 
เทศบาลนครนครราชสีมา ต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 


