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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติอนุมานการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน และถ้าพบความแตกต่างได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นธรรมาภิบาลในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล 
หนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
ความโปร่งใส และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
และอาชีพต่างกัน มีความเห็นว่า การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล 
หนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ และระยะเวลา
ที่อยู่อาศัยต่างกัน มีความเห็นว่า การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล 
หนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the level of local development 

compliance with good governance principles in Nong Mai Daeng subdistrict 
municipality Mueang district, Chon Buri province, and to compare the level of local 
development compliance with the good governance principles, classified by personal 
factors. A sample of 400 respondents in Nong Mai Daeng subdistrict municipality 
Mueang district, Chon Buri province was used for this study. The tool used to collect 
the data was a rating scale questionnaire. The statistics used to analyze the data were 
percentages, mean, standard deviation. The hypothesis were tested using t-test and one 
way ANOVA and Scheffe’s Post Hoc Comparison method. 

The results of this research were as follows: The Level of good governance 
in the operations of the local development of Nong Mai Daeng subdistrict 
municipality Mueang district, Chon Buri province, was overall, at a moderate level. 
When considering the results in detail, it was found that the highest mean was for 
accountability, followed by worthiness, morals, rule of law and transparency. The 
lowest mean was for participation. The comparisons done using personal factors 
revealed that, overall, the factors gender, level of education and occupation, did not 
produce any significant differences in the local development compliance with the 
good governance principles. On the other hand, the factors age and duration of 
residency in the area revealed that the levels of good governance in the local 
development of Nong Mai Daeng subdistrict municipality were significantly different 
at the statistical level of confidence of .05. 
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